TUOTETIEDOT

235
SSC
Tuotteen kuvaus

Tyypillisiä fysikaalisia ominaisuuksia

PH

Chesterton ® 235 SSC on väkevöity,
Olomuoto
Neste
erittäin alkalinen vesipitoinen
Väri
Keltainen
rasvanpoistoaine, joka emulgoi
tehokkaasti rasvan ja rasvaisen lian.
pH
13,6
Koska tuote on tarvittaessa
Leimahduspiste
Ei ole
helposti laimennettavissa, se soveltuu
kaikenlaiseen puhdistukseen.
Chesterton SSC 235 poistaa rasvan,
pH-arvon riippuvuus laimennuksesta
öljyn, leikkuuöljyt ja muun paksun
teollisuuslian tuotanto-osista ja
-laitteista sekä muilta kovilta pinnoilta,
kuten esimerkiksi betonilattioilta,
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muuratuilta seiniltä, öljynporauslaitteista,
13.2
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sylinterisarjoista, rautatiekalustosta,
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rakennusalan laitteista ja paperikoneista.
12
Yhdessä höyryn kanssa käytettynä
se emulgoi helposti useat sellaiset
11
likakerrostumat, joiden poistaminen
yleensä edellyttäisi liuotinpohjaisen
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tuotteen käyttöä. Tuote sekoittuu
TILAVUUSOSAA VETTÄ
helposti veteen eikä jätä liukenematonta
jauhemaista jäämää. Se on biologisesti
Käyttöjä
Ominaisuuksia
hajoavaa eikä sisällä vesistöjä saastuttavia
n Biologisesti hajoavaa
Tuotetta Chesterton SSC 235
fosfaatteja.
voidaan käyttää kaikilla kovilla pinnoilla,
n Palamatonta
Koostumus
esim. betonilla, muurauspinnoilla,
n Poistaa rasvan ja öljyn
Chesterton SSC 235 sisältää rasvaa
paperikonehuovalla, koneilla ja
n Sekoittuu välittömästi
emulgoivia aineita, jotka tunkeutuvat
kaikenlaisilla laitteilla. Älä käytä alumiinilla.
n Liukenee täydellisesti
likaan nostaen sen irti ja tehden sen
n NSF A4 – rekisteröintinumero 133964
helppohuuhtoiseksi.
Tuote ei sisällä liuottimia eikä aiheuta
tulipalovaaraa. Se ei ruiskutettaessa
synnytä epämiellyttäviä tuoksuja
eikä ärsyttäviä höyryjä. Se soveltuu
käytettäväksi osien pesukoneissa,
höyrypuhdistuskoneissa ja siirrettävissä
höyrykäyttöisissä lisälaitteissa.

Käyttöohjeet
Laimenna haluttuun voimakkuuteen.
ChestertonR SSC 235:tä voidaan
käyttää useimmissa osienpesukoneissa
tai se voidaan levittää pinnalle mopilla,
siveltimellä, sienellä tai ruiskuttamalla.
Kuumentaminen parantaa sen

puhdistuskykyä. Tuotetta voidaan
käyttää myös höyrypuhdistuskoneissa
ja siirrettävissä höyrykäyttöisissä
lisälaitteissa.
Tuotteen soveltuvuus on parasta
ensin testata pienellä alueella ennen
tuotteen käyttöä maalatuilla pinnoilla.

Turvallisuus
Lue tuotetta koskevat
käyttöturvatiedotteet tai alueesi
turvatiedotteet ennen tuotteen käyttöä.

Tekniset arvot perustuvat laboratoriokokeisiin ja ne on tarkoitettu osoittamaan vain yleisiä ominaisuuksia. A.W. CHESTERTON COMPANY 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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