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• Inneholder ren Jamaican Pimento
olje for langvarig beskyttelse.

Stol
på at
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Sparer penger
Øker ytelsen
Forlenger levetiden

• Fem-i-en virkning: smører, penetrerer,
fortrenger vann, løsner fastrustede
deler og beskytter mot nye rustdannelser.
• Utrolig allsidighet. Kan brukes som
midlertidig korrosjonsbeskyttelse
før ferdigbehandling av overflatene.
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SPESIELLE FORDELER

636

OMEGA 636 Jamaican Base universal vedlikeholdsolje

Omega manufactoring division

Omega 636 Jamaican Base universal vedlikeholdsolje, kalt “den
flytende skiftenøkkel”, er en universal vedlikeholdsolje. Den har
fremragende vannresistans og vannfortrengende egenskaper.
• Omega 636 inneholder ren Jamaican pimento olje for langvarig beskyttelse.
• Omega 636 har en fem-i-en virkning; smører, penetrerer,
fortrenger vann, løsner fastrustede deler og beskytter mot
rust.

• Omega 636 er utrolig allsidig; kan brukes som midlertidig
korrosjonsbeskyttelse før påføring av permanent korrosjonsbeskyttelse.

ENESTÅENDE EGENSKAPER
Omega 636 er vedlikeholdsoljen som:

• Fjerner fuktighet raskt med en dyp penetrerende effekt som
“tvinger” fuktigheten ut.
• Løser fastrustede deler på sekunder, til og med “umulige”
tilfeller.

• Fester seg godt til metallflater og gir dermed god smøring og
overflatebeskyttelse.
• Påføres lett med kost, rulle, spray eller neddypping i bad.
Ingen blandeprosess eller overflatepreparering er nødvendig.

BRUKSOMRÅDER
Omega 636 setter en egen standard innen beskyttelse av
metalloverflater mot rust, forårsaket av oksidasjon.
Omega 636 penetrerer ikke bare inn i overflaten, men legger
også igjen en tynn beskyttende film som hindrer oksidasjon, rust
og korrosjon.
Omega 636 kan brukes på alle typer maskiner og utstyr som
en rusthemmer, overflatebeskyttelse mot fingeravtrykk osv., og
som en aktiv vannfortrenger.
Bruk Omega 636 for å løsne fastrustede deler som bolter,
skruer og muttere; beskyttelse av smådeler og verktøy; fuktighetsbeskyttelse av utstyr som står ute; rustbeskyttelse og
konservering av deler som skal lagres eller transporteres;

Avd:

Magna Industrial forbeholder seg retten til å
modifisere eller forandre produktet i den hensikt å
forbedre dets ytelse.
©2009 Magna Industrial Co. Limited
™ - The Omega™ trade mark eies av ITW Inc. og
markedsføres under lisens av
Magna Industrial Co Limited

Østerdalsgaten 1J • 0658 OSLO
Tlf.: 22660400 • Faks: 22660401
relekta@relekta.no • www.norskindustriolje.no

