SMÖRJMEDEL
Material och produkter som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel får
inte överföra ämnen till livsmedlet i sådana mängder att de:

LIVSMEDELSKLASSADE SMÖRJMEDEL
FÖR BRUK I LOKALER DÄR LIVSMEDEL HANTERAS

- utgör en fara för människors hälsa
- medför en oacceptabel förändring av livsmedlets sammansättning
- försämrar dess smak och lukt
Konsumenterna får inte heller vilseledas genom det sätt på vilket ett material
eller en produkt märks, marknadsförs och presenteras.
(Källa livsmedelsverket)

Cejm´s smörjprogram är framtagna för att klara kraven.
Cejm marknadsför & säljer produkter för
smörjning inom livsmedelsproduktion.

Post: Box 49, 644 21 Torshälla Telefon: 016-35 53 55
Web: www.cejm.se e-mail: info@cejm.se
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LIVSMEDELSKLASSADE SMÖRJMEDEL FÖR BRUK I LOKALER DÄR LIVSMEDEL HANTERAS

FG Universal - Vitolja

4 i 1 underhållsolja av livsmedelskvalite.
Innehåll: OMEGA 638

638 upppfyller högsta medicin & livsmedelklass NSF-H1, ett krav för viss tillfällig kontakt i föda eller medicin.
Faktorer som luktfri, transparent, ”ätlig”, skonsam både här och där vilket betyder mångsidighet. Med extrem
prestanda skapas plötsligt oanade möjligheter. Just så bra är Omega 638. Helt enkelt universell i överkant.
Utvecklad för främst underhållsarbeten där den;
1. Smörjer
2. Kryper in, löser rost & oxid
3. Tränger bort vatten
4. Skyddar mot rost & oxid
Omega 638 är effektiv, lönsam och tidsbesparande.
Utmärkt till: Fastrostade skruvar, leder, mindre kugghjul, ventiler, gjutmetallbussningar…….
Den fixar det svåra på ett skonsamt sätt.

LIVSMEDELSKLASSADE SMÖRJMEDEL FÖR BRUK I LOKALER DÄR LIVSMEDEL HANTERAS

OMICRON 29 - Bredbands Fett
(OMEGA 29)

Extrem livslängd mot värme, gas och kemikalier.
Egenskaper:
Grundinnehållet är bl.a. bentonit och perfluorinerad polyeterolja.
Extrem tålighet mot flertalet kemikalier, gaser, vätskor, etc. inkl. syrgas.
Temperaturvidd -30 till +288°C.
Användning: Överallt där man kräver lång livslängd eller livstidssmörjning. Extremt tålighet mot flertalet
kemikalier. Gaser, vätskor etc. inkl. syrgas.

Används vid höga krav på skonsamhet eller rent/snyggt smörjning för lätta/tunga maskinelement, eller
rostskydd på metall inne & ute.

Silikon FG - Transparent Silicon Vitoje Fett

OMEGA 99 FG - Universal Pasta

Innehåll: OMICRON 30

Egenskaper:
En balanserad smörjande vitpasta med microfint långt starkt vidhäftande skydd mot vatten rost, syraalkali,
extremt tryck, temperatur, skärning, nötning osv.

Ett transparent fett bserat på en silikonoja med ett skonsamt förtjockningsmedel
som klarar extrema teperaturer.

Produkten har mycket goda smörjegenskaper i materialkombinationer där plast och elastomerer ingår.
Produkten har utmärkt elektrisk Isolering och vattenavvisande egenskaper och god följsamhet.
Silionfettet har livsmedelsgodännande NSF-H1.
Mycket lämplig för applikationer med låg och högtrycksånga. Tätningar påverkas inte liksom förhårdning av
gummi och plast. Fettet kan tillämpas i en temperatur mellan -50°C + 250°C.
Kan användas som en elektrisk isolator, som släppmedel i gängade komponenter, plast -skutväggar, -kedjor,
-växlar, -ventiler, -kranar och -profiler.

- Lätt mont/demontering av komponenter som fastnar av rost, kraft eller värme.
- Speciellt framtagen för höga krav inom livsmedels och medicinsk industri.
Användning:
- Gängor/skruvförband av alla typer
- Långsam rörelse i kul, rull & glidlager, gejder, bussningar, kugghjul/kransar, splines, kedjor, drev etc.
Områden:
-Bryggerier -Jordbruk -Livsmedelsindustri -elektronik & dataindustri -Renrum -Kosmetik -medicinsk industri.

Utmärkt till: -lager m plaster -hög & lågvarviga glidbussningar -Glidytor -Plast kugghjul -Autoklaver
Inom: Livsmedelsindustri -Slakterier -Mejerier -Jordbruk -Sjukhus -Pappersindustri -Frys & kylhus -Medicinsk &
kosmetisk produktion -Fiskindustri -Restaurang -vid krav på hygiensk produktion.

OMEGA 58 - Heavy Duty Pure Food Greas
NSF-H1 Livsmedel- & medicin klassat fett för smörjning vid extra höga renhetskrav.
Användning:
OMEG 58 universalfett med suveräna smörjegenskaper vid höga krav på ren hgienstadard.
Omega 58 är termiskt tålig. Bred temperaturvidd. Och varken droppar eller rinner vid värme. En suverän
elasticitet, vibrationer absorberas blixtsnabbt och smörjytan får en mjuk gång.
Omega 58 är skapad för driftsäkerhet, utan kompromiss för tuff användning inom:
-Rull, kullager -Hög/lågvarviga glidbussningar -Glidytor -Växellådor -Autoklaver

Omicron 38 - Crystal clear FG Grease

Detta transparenta, syntetiskt Hi-tech fett, är fullmatad med vit-olja som utvecklats till en ren
vinnare i livslängd, med låga underhållskostnader.
•
•
•
•
•
•

Helt transparent och luktfri.
Reststent mot vatten och ger ett mycket starkt rostskydd.
Låg friktion och högt syntet olje-innehåll för lång livslängd och låga underhållskostnader.
Stark i värme och kyla ner till -40°C.
Lång livslängd och helt droppfritt.
Livsmedelsklass och utmärkt i centralsmörjsystem.

Brancher:
Mejerier – Livsmedelsindustri -Slakterier -Fiskindustri -Restauranger – Sjukhus -Medicinsk produktion, samt
överallt vid högt ställda krav på hygienisk produktion.

38:an varken syns eller känns men finns där för bästa tänkbara underhåll.

58 - Vitoljefett

OMEGA 78 - Anti Corrosion

Universlfett med suveräna smörjegenskaper vid höga krav på ren hygienstandar.

Omega 78 är ett anti corrosivt fett som är av livsmedelsklass. Omega 78 är utvecklad med en
teknik som skyddar mot hög mekanisk påverkan, värme, vatten och korrosion i såväl vanliga
miljöer som livsmedelsindustrin.

Överlägset fett för livsmedelsmaskiner. Innehåller Omega 58.

Fin vitolja med prestanda i skonsam teknologi. Termisk tålig. Bred temperaturvidd – varken förtunnas, droppar
eller rinner vid värme. Suverän elasticitet, vibrationerna absorberas blixtsnabbt och lagret får en mjuk gång.
Den kemiska resistensen är utmärkt, t.ex. vatten, högtryckspolning eller vattenånga liksom tvål, vanliga
rengöringsmedel och många tuffa syror.
För användning till:
Rull/kul-lager – hög & lågvarviga glidbussning – Glidytor – växellådor – Autoklaver
Brancher:
Mejerier – Slakterier – Jordbruk – livsmedelsindustrier – Frys & kylhus – Sjukhus – Fiskindustri – Restauranger –
Medicinsk & kosmetisk produktion
Omega 58 är ett starkt val vid ren och snygg smörjning

Anväds i centralsmörjsystem – inom stålverk -värmeverk -pappersindustri -offshore, gruvidnustri,
livsmedelsindustri med lång livslängd.
Klarar värme och sitter kvar upp till 318°C.
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Produkten har mycket goda smörjegenskaper i materialkombinationer där plast och elastomerer ingår.
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Kan användas som en elektrisk isolator, som släppmedel i gängade komponenter, plast -skutväggar, -kedjor,
-växlar, -ventiler, -kranar och -profiler.
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OMEGA 78 - Anti Corrosion

Universlfett med suveräna smörjegenskaper vid höga krav på ren hygienstandar.

Omega 78 är ett anti corrosivt fett som är av livsmedelsklass. Omega 78 är utvecklad med en
teknik som skyddar mot hög mekanisk påverkan, värme, vatten och korrosion i såväl vanliga
miljöer som livsmedelsindustrin.

Överlägset fett för livsmedelsmaskiner. Innehåller Omega 58.

Fin vitolja med prestanda i skonsam teknologi. Termisk tålig. Bred temperaturvidd – varken förtunnas, droppar
eller rinner vid värme. Suverän elasticitet, vibrationerna absorberas blixtsnabbt och lagret får en mjuk gång.
Den kemiska resistensen är utmärkt, t.ex. vatten, högtryckspolning eller vattenånga liksom tvål, vanliga
rengöringsmedel och många tuffa syror.
För användning till:
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Omega 58 är ett starkt val vid ren och snygg smörjning

Anväds i centralsmörjsystem – inom stålverk -värmeverk -pappersindustri -offshore, gruvidnustri,
livsmedelsindustri med lång livslängd.
Klarar värme och sitter kvar upp till 318°C.
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