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The recommendations or suggestions made in this sheet are made without guarantee or representation as to results. The content of this sheet is correct to the best 
of our knowlegde. We advise the reader to carefully evaluate the productchoice for critical applications together with the supplier. We do not accept responsibility 
for damage as a consequence of incompleteness or, negligence and inaccuracies in this informationsheet. All terms of sale of the supplier can be apllied here.

™- The Omicron™  trade mark is the property of Smörjteknik Norden AB and its associated companies 2007-11
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Livsmedel Värme Fett

Omicron 38 ”Crystal Clear Grease”

Omicron 38 Crystal clear grease är livsmed-
elsklassade färglös och luktlös mångsidigt 
syntetiskt livsmedelsgodkänt fett. Den har ut-
märkta slitage och rostskydd. Detta unika fett 
har utmärkt vatten ”wash-out” motstånd och 
bibehåller sin konsistens även i närvaro av 
stora mängder vatten.

Omicron 38 Crystal clear grease används för 
smörjning av alla typer av fettsmorda lager 
vanligt förekommande maskiner likvärdiga 
livsmedels eller medicinska anläggningar.

- Lämplig för O-ringar, gummi komponenter
- Ett mångsidigt livsmedel maskiner fett för  
  många applikationer
- Utmärkt för låg temperatur ner till -40 ° C.
- Hög temperatur skydd - upp till 288 C.
- Ger överlägsen ”vattenurtvättning” skydd.
- Utmärkt rostskydd.
- Kristallklart och luktfritt.
- Praktiskt taget ingen olja separation.
- Självhäftande vidhäftande fett som håller
  sig på plats.

Description

Typiska egenskaper 

Egenskaper Värde Enhet Standard
Soap keramisk
Colour transparent
Dropping point  saknas oC DINISO 2176
Worked penetration  310-340 DINISO 2137
Working temperature
short-term  

 -40 up to +260
up to +260

ºC
oC

DIN 51825

 NLGI-class  2
Oil Separation, 5 Wt%
Evaporation Loss, 1 Wt% DIN 51 807-1
Ground oil viscosity
V 40
V 100

66
5

mm2/s
mm2/s

DIN 51562

- Certified Kosher and Pareve for Passover.
- Asure Quality Certification 21 CFR
- NZFSA Approved C 15 (All animal product except dairy).
- AQIS Category 10 Lubricant type A.
- NSF H-1 certified.


