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68
Nærings
middelgodkjent EP fett
• NSF H1-registrert + Halal & Kosher sertifisert
• Inneholder avansert kalsium sulfonat tykner

STOL
PÅ AT
OMEGA

Sparer penger
Øker ytelsen
Forlenger levetiden

• Meget gode EP- og antislitasje-egenskaper
• Svært motstandsdyktig overfor varme,
korrosjon og vann
• Utmerket termisk, oksidasjon og mekanisk
stabilitet
• Bredt temperaturområde
• Tillater forelengde skiftintervaller
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SPESIELLE FORDELER

68

OMEGA 68

OMEGA MANUFACTORING DIVISION

Omega 68 er utviklet for å tilfredstille EP (Extreme Pressure)
kravene til fett for næringsmiddelindustrien.

• Omega 68 inneholder kalsium sulfonat tykner for å tåle
ekstreme trykkbelastninger og gi meget god smøring, som
hindrer slitasje.

• Omega 68 har evne til å tåle høy varme, korrosjon og vann
(selv saltvann) som drikkevare- og næringsmiddelindustrien er
utsatt for.
• Omega 68 er NSF H1-registrert og er kvalitetsgodkjent for å
møte Halal og Kosher kvalitetskrav. Derfor kan Omega 68
trygt benyttes i alle typer næringsmiddelproduksjon.

ENESTÅENDE EGENSKAPER
Omega 68 er FG-fettet (Food Grade) som:

• gir svært god termisk- og oksidasjons-stabilitet som minimerer
faren for oppbygging av forurensninger og karbonavleiringer
ved alle temperaturer.

• er meget skjærstabil og kan motstå høyere mekanisk stress enn
de fleste andre litiumbaserte FG-fett.
• kan benyttes på maskiner og utstyr som opererer innenfor
-40 oC til +204 oC.

BRUKSOMRÅDER
Omega 68 forlenger kraftig skiftintervallene.
• Bruk Omega 68 for å smøre og bevare prosessmaskiner som
opererer ved medium til høye hastigheter, ved varierende
temperaturer opp til 204 oC og ned til -40 oC, ved høye trykkbelastninger, i våte og fuktige miljøer.
Omega 68 er velegnet for næringsmiddelindustri som må
benytte sertifisert Halal og Kosher godkjent fett.
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