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Œrodek odt³uszczaj¹cy do urz¹dzeñ
elektrycznych i elektronicznych
Szybko paruj¹cy, skuteczny, pewny
w dzia³aniu œrodek odt³uszczaj¹cy na
bazie rozpuszczalników, który nie
zawiera sk³adników niszcz¹cych
warstwê ozonow¹.

Zastosowanie:
Czyszczenie metod¹
natryskow¹:
• Wy³¹czniki
• Sterowniki
• Przyrz¹dy pomiarowe
• Obwody drukowane
• Styki
• Prze³¹czniki
• Tablice steruj¹ce / rozdzielcze
Czyszczenie powierzchni
metalowych:
• Osprzêt
• Silniki
• Urz¹dzenia elektryczne bez
napiêcia
• Czêœci w procesie
produkcyjnym
• Odt³uszczanie powierzchni
pod kompozyty polimerowe
ARC

Charakterystyka produktu:
• Szybkie parowanie
• Brak zacieków
• Nie zawiera zwi¹zków
chlorowcopochodnych
• Bezpieczny dla wszystkich
metali
• Bezpieczny dla œrodowiska

OPAKOWANIA:
Nr katalog.

Opakowanie
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DZIA£ PRODUKTÓW TECHNICZNYCH CHESTERTON®

CHESTERTON ®

CHEMIA PRZEMYS£OWA

MAINTENANCE
TECHNOLOGIES

Nasze wyroby spe³niaj¹ wymogi norm ISO 9001 oraz ISO 14001
Nasz Program Produkcyjny
ŒRODKI MYJ¥CE
Wodorozcieñczalne
• Niepienny œrodek myj¹cy 218 HDP - alkaliczny œrodek myj¹cy znajduj¹cy zastosowanie w wysokociœnieniowych
myjkach przemys³owych.
• Bezfosforanowy œrodek myj¹cy dla przemys³u spo¿ywczego 360 – szybko i skutecznie usuwa zabrudzenia
pochodzenia roœlinnego i zwierzêcego.
• Przemys³owy œrodek myj¹cy 803 - jeden z najskuteczniejszych, dostêpnych obecnie na rynku wodorozcieñczalnych
œrodków myj¹co – odt³uszczaj¹cych o szerokim zastosowaniu zastêpuj¹cy idealnie: rozpuszczalniki, naftê, benzynê,
tri itp.
• Œrodek myj¹cy do zbiorników na ch³odziwa 814 – usuwa pozosta³oœci z ch³odziw oraz dzia³a odka¿aj¹co na grzyby,
pleœnie i bakterie.
• Œrodek myj¹cy o niskim pH KPC 820 – zalecany do stosowania przy myciu elementów wykonanych z metali
kolorowych.
Kwasowe:
• Preparat usuwaj¹cy rdzê 338 – usuwa chemicznie rdzê i inne tlenki powstaj¹ce na powierzchniach metalowych
• Preparat usuwaj¹cy rdzê i kamieñ kot³owy 346 – usuwa chemicznie rdzê oraz rozpuszcza osady z twardej wody
i kamieñ kot³owy.
Rozpuszczalnikowe
• Przemys³owy œrodek myj¹co-odt³uszczaj¹cy 274 – bardzo popularny œrodek myj¹cy w pracach warsztatowych,
bezzapachowy, klasyfikowany jako niepalny, stosowany w myjkach stanowiskowych.
• Œrodek odt³uszczaj¹cy do urz¹dzeñ elektronicznych i elektrycznych 276 - nie zawiera rozpuszczalników
chlorowanych, przeznaczony do usuwania olejów, smarów i innych zabrudzeñ powszechnie spotykanych
w przemyœle.
• Szybko paruj¹cy œrodek odt³uszczaj¹cy 277 – do zastosowania wszêdzie tam, gdzie trzeba uzyskaæ woln¹
od zanieczyszczeñ, such¹ powierzchniê.
• Œrodek do usuwania trudnych zabrudzeñ Super Solvent 278 – œrodek na bazie bardzo silnego rozpuszczalnika,
który atakuje ró¿nego rodzaju lepkie materia³y, nieutwardzone ¿ywice epoksydowe, osady smo³owe lub zgumowania.
SMARY I OLEJE
Smary sta³e
• Smar wysokotemperaturowy HTG#1 615
• Bia³y smar wysokotemperaturowy dla przemys³u spo¿ywczego 629
• Smar do ekstremalnie wysokich temperatur i nacisków 787
• Smar powierzchniowy na du¿e naciski jednostkowe 715 SPRAFLEX GOLD
• Suchy smar na bazie teflonu 677
Oleje
• Olej do sworzni i tulejek ³añcuchowych 601
• Olej syntetyczny 610
• Olej do urz¹dzeñ pneumatyki 652
ROZWI¥ZANIA DLA S£U¯B UTRZYMANIA RUCHU
• Penetrant 723/706
• Pasta przeciwzakleszczeniowa 785
• Preparat do konserwacji pasków napêdowych 730/738
100% SZCZELNOŒCI
• Taœma teflonowa 800
• Formowalne uszczelnienie polimerowe 860
• Pasta teflonowa 900/902
• Sznur teflonowy VALVELON 3500
POW£OKI OCHRONNE
• Uszczelniacz do betonu 415
• Pow³oka do czasowej ochrony przed korozj¹ 740
• Pow³oka do cynkowania na zimno 752
• Przetwarzacz rdzy 763
• Preparat do wypierania wilgoci i czasowej ochrony antykorozyjnej 775
AKCESORIA
Stanowiskowe myjki przemys³owe
• RKR – myjka przystosowana do rozpuszczalnikowych œrodków myj¹cych.
• CHESTERCLEAN – myjka na œrodki wodorozcieñczalne.
Ekologiczna stacja do przygotowywania aerozoli ESS 2000 – pozwala w bezpieczny, ekologiczny i ekonomiczny
sposób wytwarzaæ aerozole w warunkach warsztatowych.
Smarowniczka punktowa LUBRICUP – wyd³u¿a ¿ywotnoœæ ³o¿ysk i pozwala na zmniejszenie zu¿ycia smarów.
W celu uzyskania dok³adniejszych informacji na temat produktów firmy A.W. Chesterton prosimy o kontakt z naszym doradc¹ technicznym lub biurem w Katowicach.
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