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PRODUCTS

Spragrip®/Belt-Flo®

Tuotteen kuvaus
Chesterton® 730 Spragrip®* on
korkealaatuinen, erittäin tehokas
hihnavaha, joka antaa jopa 50%
lisää vetovoimaa ja lopettaa kaikkien
V-hihnojen sekä litteiden ja pyöreiden
hihnojen liukumisen.
Spragrip 730 eroaa monista
muista hihnavahoista siinä, että se
tuottaa välittömästi tuloksia, joita ei
menetetä vanhenemisen, hapettumisen,
kovettumisen tai kuivumisen johdosta.
Ajoittainen lisäkäyttö säilyttää sen pinnan
liukumattomana.
Hihnojen liukuminen ei ainoastaan
vähennä hihnan käyttöikää vaan aiheuttaa
myös energiahäviötä, koska voima ei
siirry tehokkaasti laitteistoon. Vaikka
jokainen tahmea pinta vähentää
liukumista, tahmea aine tarttuu
hihnapyöriin ja vaatii enemmän energiaa
vapautumiseen. Chesterton 730 Spragrip
on ainetta, joka ei ole tahmeaa ja jonka
kitkakerroin on korkea. Tämä antaa
käytettäväksi eniten energiaa säästävän,
liukumattoman pinnan kaikkiin
hihnavahatarpeisiin.

Koostumus
Chesterton 730 Spragrip sisältää
erikoisseoksen molekyylipainoltaan
raskaita, polymeerisia aineita, jotka
pysyvät pehmeinä pitkään eivätkä
kovetu tai lasitu monien muiden
hihnavahojen tavoin.
Tämä tuote, joka ei sisällä hartsia,
asfalttia eikä öljyjä, on tehokasta
nahkassa, kumissa, kovikekankaassa
ja muovissa. Se ei tahraa, kasaannu
eikä kokkaroidu. Tämä erikoiskoostumus
suojelee kumia otsonin vaikutuksilta ja
antaa käytettäväksi vedenpitävän pinnan,
joka pitää hihnat käyttökelpoisina
kuukausien ajan.
Spragrip 730 on suunniteltu
ainutlaatuisesti estämään hihnojen
vaakaliukumisen ja helpottamaan
samanaikaisesti niiden erillään pitämistä
pystysuunnassa. Hihnat “kuoriutuvat”
hihnapyöriltä lisäenergiaa vaatimatta.
Kun sitä käytetään jatkuvasti, se irrottaa
vanhat kerääntymät hihnoista ja minimoi
pölyn ja lian kerääntymät, jollaisia esiintyy
usein muiden tällaisten tuotteiden
yhteydessä

Tyypillisiä fysikaalisia ominaisuuksia
Olomuoto

Neste

Ulkonäkö

Kirkas

Ominaispaino lämpötilassa 25°C

0,8

Tiheys

0,80 kg/l

Vesiliukoisuus

Chesterton 730 Spragrip on todella
valiotuote etsittäessä taloudellista tapaa
säästää rahaa sekä uusien hihnojen
ostamisen että hihnojen vaihtamiseen
liittyvän työn ja seisokkiajan yhteydessä.

Käyttöjä
Käytetään kompressoreissa,
pumpuissa, generaattoreissa,
tuulettimissa, teollisuuden laitteistoissa,
autojen varusteissa ... missä tahansa
hihnakäytössä. Käytetään sisällä ja
ulkona estämään hihnojen liukumista,
joka johtuu kosteudesta, pölystä,
kuumuudesta tai kylmästä. Pidentää
kaikkien nahkasta, kumista,
kovikekankaasta ja muovista
valmistettujen V-hihnojen sekä litteiden
ja pyöreiden hihnojen käyttöikää.

Häviävän pieni

Erikoisominaisuuksia
■ Estää liukumisen
■ Jopa 50% lisää vetovoimaa
■ Ei lasitu eikä kovetu
■ Ei tahraa
■ Vedenpitävää
■ Poistaa vanhat kerrostumat hihnoista
■ Ei sisällä hartsia, asfalttia eikä öljyä
■ Säästää energiaa
■ Ei kasaudu
■ USA:n maataloushallituksen
hyväksymää**
■ Kerää vähemmän likaa
■ Ei kokkaroidu
■ Pitää hihnat kauemmin käyttökelpoisina
* Spragrip® 730 ja Belt-Flo® 738 sisältävät
kumpikin samat aktiiviset ainesosat. Spragrip
730 tulee mukavassa aerosolimuodossa, kun
taas Belt-Flo 738 myydään irtotavarana.
** Epäsuoraan kosketukseen elintarvikkeiden
kanssa

Käyttöohjeet

Turvallisuus

Lue tuotetta koskevat
Parhaat tulokset saavutetaan
käyttöturvatiedotteet tai alueesi
käyttämällä tuotetta säästeliäästi mutta
turvatiedotteet ennen tuotteen käyttöä.
usein tarpeen mukaan. Levittääksesi
tuotteen tasaisesti ruiskuta sitä liikkuvaan
hihnaan kaikkia varotoimia noudattaen.
Pinta tulee puhdistaa ennen ensimmäistä
käyttöä. Käsittelyllä aikaansaadaan tämän
jälkeen lian, öljyn, pölyn, kosteuden jne.
hylkiminen pitkäksi aikaa. Pidä kätesi ja
vaatteesi etäällä liikkuvasta koneesta ja
seiso myös itse etäällä siitä. Tutki, onko
hihnoissa kuluneita kohtia, vikoja tai
huononemista. Vaihda hihnat
tarvittaessa. Vetovoiman palautumisesta
voi olla seurauksena kuluneiden hihnojen
rikkoutuminen.
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MIDDLESEX INDUSTRIAL PARK, 225 FALLON ROAD
STONEHAM, MASSACHUSETTS 02180-9101 USA
PUHELIN: (617) 438-7000
FAX: (617) 438-2930 • TELEX: 94-9417
SÄHKEOSOITE: Chesterton Stoneham, Mass.
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A.W. CHESTERTON CO.
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