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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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Sågkedje Bio Olja

Omicron 446  ”Saw Chain Bio Superior Adhesive oil”

Omicron 446 Saw Chain Bio Superior Adhe-
sive oil är utvecklad av specialitet anpassade 
vegetabiliska oljor.
Omega 446 innehåller skjuvstabila vidhäftan-
de additiv baserade på naturliga råvaror som 
förbättrar friktions egenskaperna. Dessa ad-
ditiv garanterar ett bra smörjning under hög 
perferi hastighet.
Praktiska fördelar
Omicron 446 Saw Chain Bio Superior Adhe-
sive oil är utvecklad för smörjning av alla ty-
per av sågkedjor,
Omicron 446 Kedja Bio Superior Adhesive 
olja är också mycket lämplig för smörjning av 
gejder och transportkedjor. De enastående 
smörjegenskaper och dess vidhäftning ger 
mycket låg friktion och slitage.
Omicron 446 Sågkedja Bio Superior Adhe-

sive oil är 100% biologiskt nedbrytbar
Det är miljövänligt och praktiskt taget ofarlig 
för yt-och grundvatten.

Omicron 446 Sågkedja Bio Superior Adhe-
sive oil  uppfyller:
a) kraven i ”The Federal Enviroment Egency”
b) kraven i servicevänlighet (KWF)
c) Uppfyller eko-Laber ”Blauer Engel” enligt  
 RAL-UZ 48
d) Uppfyller kravet, europeiska miljömärket  
 European Eccolabel.

Blauer Engel RAL-UZ 79
Eropean Eccolabel

Performance level

Specific Gravity 20°C
Viscosity 100°C
Viscosity 40°C
Viscosity 20°C
Viscosity Index
Flashpoint CºC
Pourpoint
VKA- Welding load
Treading acc. to KCM
Colour (ASTM)
Preservability
Working stress acc. to Brugger
Minimum requriments acc. to KWF

kg/l
mm2/s
mm2/s
mm2/s

°C
°C
N

mm

months
N/mm2
N/mm2

Typiska egenskaper   50  

0,92
11,2
50
105
225
>300
<-25
2000/2200
130
3
24
37
27

Description


