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26
ThermaSyn
næringsmiddelgodkjent
fett
•

Næringsmiddelgodkjent helsyntetisk EP-fett som gir reduserte kostnader

•

Enestående oksidasjon og termisk
stabilitet, fra -25° C til 280° C

•

Stor motstandskraft mot løsemidler
og agresseve væsker

•

Svært universell og gir forlengede
vedlikeholdsintervaller

Stol
på at
Omega

Sparer penger
Øker ytelsen
Forlenger levetiden

Østerdalsgaten 1J • 0658 OSLO
Tlf.: 22660400 • Faks: 22660401

SPESIELLE FORDELER
Omega 26 ThermaSyn er et avansert EP lagerfett utviklet for
bruk innen næringsmiddelindustrien.
• Omega 26 gir forlengede serviceintervaller og reduserte
vedlikeholdskostnader.
• Omega 26 gir fullgod smøring til maskiner og utstyr som
opererer i ekstreme temperaturer.
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OMEGA 26 ThermaShyn næringsmiddelgodkjent fett

Omega manufactoring division

• Omega 26 beskytter lager som er utsatt for slag og høye
trykk.

• Omega 26 møter og overgår NSF H1-krav til smøremiddel
brukt i og i nærheten av matproduksjon, der tilfeldig
kontakt med næringsmidler kan forekomme.

ENESTÅENDE EGENSKAPER

Omega 26 ThermaSyn er basert på det mest avanserte syntetiske basevæsken og tykningsmiddel, og gir derfor:

• Sikker flytbarhet ved lave temperaturer og god stabilitet i hele
temperaturområdet fra -25°C til 280°C.
• Utmerket EP-beskyttelse for utsyr som opererer under høye
trykk- og slagbelastninger.

• Utmerket stabilitet mot oksidering og termiske endringer, og
svært god motstandsevne mot kjemikalier og vann.
• Svært gode EP-egenskaper som sikrer topp beskyttelse mot
slitasje.

BRUKSOMRÅDER
Omega 26 ThermaSyn er et innovativt lagerfett som løser
smøreutfordringer på kritiske og spesielle steder, spesielt innen
næringsmiddelindustrien. Omega 26 brukes på:
• Smøring av utstyr og maskiner i matvareproduksjon og
-pakking, hermetikkproduksjon og tapperier.
• Smøring av lager og nålelager i belte- og kjededrevne transportbånd som blir utsatt for varme, f.eks i stekeovner.
• Smøring av O-ringer, plastikk og keramikk, koplinger,
instrumenter og automatikk i prosessindustrien.
• Smøring av trykk- og mekanisk styrte ventiler og pumpeutstyr
for svært korrosive og aggressive væsker.

Magna Industrial forbeholder seg retten til å
modifisere eller forandre produktet i den hensikt å
forbedre dets ytelse.
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• Smøring av de fleste andre vedlikeholdsområder opp til
280°C.

The Omega™ trade mark eies av ITW Inc., og
markedsføres under lisens av Magna Industrial Co.
Limited

Omega 26 er næringsmiddelgodkjent etter Food and Drug
Administration (FDA) regulativ 178.3620 og kategori NSF-H1.
Viskositeter: NLGI#2 og NLGI#0.
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