TUOTETIEDOT

274

TECHNICAL

PRODUCTS

Rasvanpoistoaine teollisuuskäyttöön

Kuvaus

Tyypillisiä Fysikaalisia Ominaisuuksia

Chesterton® Rasvanpoistoaine
Ulkonäkö
teollisuuskäyttöön 274 on voimakas
kovien pintojen rasvanpoistoaine, joka
Leimahduspiste, suljettu astia, ASTM D 56
liuottaa rasvan, öljyn, tervan ja muun
Itsestäänsyttymislämpötila, ASTM D 2155
teollisuudessa ja laivoilla esiintyvän veteen
Aromaattinen sisältö (C8+),
liukenemattoman lian.
painoprosenttia
Rasvanpoistoainetta teollisuuskäyttöön
voi käyttää sellaisenaan joko
Haihtumisen tilavuusprosentti, 25°C
ruiskuttamalla, sivelemällä tai upottamalla.
Vesiliukoisuus
Sen yleisenä käytönä on vaarallisempien
Väri, Saybolt, ASTM D 156
liuottimien korvaaminen osien
pesulaitteissa.
Haihtuvuus, 25°C
Chesterton Rasvanpoistoaineella
n-butyyliasetaatti =1
teollisuuskäyttöön 274 on korkea
Höyryn paine, 25°C ASTM D 2879
eimahduspiste ja se sisältää vain vähän
Ominaispaino
aromaattisia aineita. Se tarjoaa
vaarattoman vaihtoedon klooripitoisille
Eristyslujuus ASTM D 877
liuottimille, jotka aiheuttavat käyttäjälleen
terveysvaaroja ja vahingoittavat
Ehdotettuja Käyttöjä
ympäristöä. Korkean leimahduspisteen
■ Rasvanpoisto metalliosista, laitteista,
ja alhaisen aromaattisten aineiden
ajoneuvoista, lattioista ja muilta kovilta
määrän ansiosta se on huomattavasti
pinnoilta.
vaarattomampaakäyttää kuin
petrolipohjaiset rasvanpoistoaineet.
■ Paloöljyn, teollisuusspriin, klooripitoisten
liuottimien ja naftapohjaisten puhdistusKoostumus
ja rasvanpoistoaineiden korvaaminen.
Rasvanpoistoaine teollisuuskäyttöön
■
Käyttö kierrättävissä ja sekoittavissa
on suunniteltu tarjoamaan tasapainon
osien pesulaitteissa, ja upotussäiliöissä.
puhdistuskyvyn ja toisaalta alhaisen
■ Rasvanpoisto ennen pinnoitusta.
haihtumisen, korkean leimahduspisteen
ja vähäisen aromaattisten aineiden
■ Laitteiden puhdistus ennen niiden
sisällön välillä. Rasvanpoistoaineen
purkamista kunnossapitokorjauksia tai
teollisuuskäyttöön aromaattisten aineiden
työstöä varten.
sisältö (C8+) on alle 0,2 prosenttia.
■ Tuotantoöljyjen ja muiden saasteiden
poisto valmistettavista osista.
■ Käyttöjä löytyy metallialan tuotannossa,
maalausverstaissa, kunnossapitoosastoilla, kattilahuoneissa, korjaamoissa,
ajoneuvoissa, laivatelakoilla jne.
■ Puhdistaa laitteet, joihin ei ole kytketty
virtaa*.

Kirkas, läpinäkyvä
62°C
227°C
alle 0,2
100
Ei vesiliukoinen
Yli 30
151 (likimääräisesti)
Alle 10 mm Hg
0,78
50 Kv

Ominaisuudet
■ Liuottaa rasvaa, öljyä, tervaa ja muuta
orgaanista likaa
■ Korkea leimahduspiste
■ Sisältää vain vähän aromaattisia aineita
■ Vähäinen tuoksu
■ Alhainen haihtuminen
■ Ei vahingoita useimpia maaleja eikä
muoveja
■ Vaaratonta käyttää kaikilla metalleilla
■ Tunkeutuu nopeasti sisään

Käyttöohjeet

Turvallisuus

Chesterton® Rasvanpoistoaine
teollisuuskäyttöön käytettään
sellaisenaan. Sitä ei pidä laimentaa muilla
orgaanisilla liuottimilla eikä vedellä.
Kokeile tuotetta jossakin vähemmän
kriittisessä paikassa ennen sen käytöä
maalipinnoilla, muovilla tai kumilla. Odota
15 minuuttia ja tarkasta, onko pinta
vahingoittunut tai pehminnyt. Älä käytä
tuotetta, jos se vahingoittaa pintaa.
Levitä tuote suoraan puhdistettavalle
pinnalle tai upota osa tai laite suoraan
Rasvanpoistoaineeseen
teollisuuskäyttöön. Anna tuotteen 274
liuottaa likaa jonkin aikaa. Sitkeässä
olevan lian kohdalla saattaa hankaaminen
olla tarpeen. Pyyhi osa tai laite imevällä
pyyhkeellä ja anna sen ilmakuiivua.
Erinomaisia tuloksia saadaan
huuhtelemalla osa tai laite tuoreella
tuotteella 274 ennen sen pyyhkimistä ja
kuivaamista. Ilmakuivumista voi nopeuttaa
puhaltamalla pintaa puhtaalla ilmalia.
Tarkista, tarvitaanko uudelleenvoitelua
ennen osan tai laitteen takaisin
käyttöönpanoa.

Tutki tuotteen käyttöturvatiedote
(MSDS) tai aluettasi koskeva turvatiedote
ennen tuotteen käyttöä.
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* Ei saa käyttää laitteissa, joihin on kytketty sähkövirta.
Virtalähde on kytkettävä irti ennen puhdistamista ja
liuottimen täydellinen haihtuminen on varmistettava
ennen virran uudelleen kytkemistä.
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MAAHANTUOJA:

® Rekisteröity tavaramerkki. Sen omistaa ja sitä koskevan
käyttöluvan myöntää USA: ssa ja muissa maissa
A.W. CHESTERTON CO.
Tekniset arvot perustuvat laboratoriokokeisiin ja ne on tarkoitettu osoittamaan vain yleisiä ominaisuuksia. A.W. CHESTERTON CO. EI HYVÄKSY MITÄÄN SUORIA EIKÄ EPÄSUORIA TAKUITA, JOTKA KOSKEVAT KAUPAKSI MENOA TAI SOVEL
TUVUUTTA MÄÄRÄTTYYN KOHTEESEEN TAI KÄYTTÖÖN. AINOA MAHDOLLINEN TAKUU RAJOITTUU TUOTTEEN KORVAAMISEEN UUDELLA.
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