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Næringsmiddelgodkjent
kjedeolje

Høy temperatur
– lav avleiring

• NSH H1 næringsmiddelgodkjent
• Svært god varme- og oksidasjonsstabilitet

Stol
på at
Omega

Sparer penger
Øker ytelsen
Forlenger levetiden

• Lav fordampning og avleiring
• 100 % syntetisk olje – ingen faste smørestoffer, forebygger avleiringer
• Svært god smøreevne og høy vedheft
• Tåler høye belastninger og har meget bra
antislitasjeegenskaper

Nonfood Compounds Program Listed
Category Code : H1
Registration Number : 147596

• Reduserer vedlikeholdskostnader og forlenger serviceintervaller
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SPESIELLE FORDELER
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OMEGA 641

Omega manufactoring division

Omega 641 næringsmiddelgodkjent kjedeolje (høy
temperatur – lav avleiring) beskytter og smører kjeder som
ofte utsettes for høye temperaturer i næringsmiddelindustrien.
• Omega 641 er en 100 % syntetisk kjedeolje med utmerket
varme- og oksidasjonsstabilitet. Tåler temperaturer på opp
mot 280 oC.

• Omega 641 inneholder ingen faste smøremidler og fjerner
risikoen for avleiringer og opprettholder et rent smøresystem.
• Omega 641 gir en tilnærmet friksjonsfri smørefilm og sikrer
en glatt og effektiv kjededrift.

• Omega 641 inneholder FDA-godkjente stoffer og er godkjent av NSF i kategorien H1 som tillater tilfeldig kontakt med
mat.

ENESTÅENDE EGENSKAPER
Omega 641 er en næringsmiddelgodkjent kjedeolje som:
• Har en forsterket additivpakke for rene miljøer.

• Har et lavt fordampningsnivå som forlenger smøreintervallene og minsker smøreforbruket.

• Har additiver som tåler høye belastninger, og har meget gode
antislitasjeegenskaper. Additivene beskytter kjededelene mot
trykk og slitasjeskader.

• Svært god vedheft – slynges ikke av selv under fart eller vibrasjoner.
• Gir ekstremt lite rester selv ved svært høye temperaturer noe
som sikrer en ren form for smøring uten masse arbeid med
tidkrevende rengjøring.

BRUKSOMRÅDER
Omega 641 er NSF-godkjent og brukes primært for å beskytte
og smøre kjedesystemer som blir utsatt for høye temperaturer
opp mot 280 oC.
• Omega 641 brukes for smøring av kjeder i maskinelt utstyr
for næringsmiddelindustrien.
• Omega 641 kan også brukes i andre former industri der
maskiner og utstyr blir utsatt for høye temperaturer.
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