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Arvoa teollisuudelle
vuodesta 1884
A.W. Chesterton Company on viiden huomattavan tuotelinjan johtava
kansainvälinen valmistaja ja myyjä. Jokainen tuotelinja pystyy tarjoamaan
lisäarvoon perustuvia teollisuuden tarvitsemia ratkaisuja.
Vuodesta 1884 olemme olleet läheisessä yhteistyössä asiakkaidemme
kanssa toimittaen ratkaisuja, joiden avulla asiakkaidemme liiketoiminta on
luotettavampaa, tehokkaampaa ja taloudellisempaa.
 .W. Chesterton Company on sertifioitu ISO 9001/14001- ja MRP II Class-A -normien
A
mukaisesti.

Chesterton Euroopassa, Lähi-Idässä ja Afrikassa
Chesterton käyttää erittäin suorituskykyisiä materiaaleja, tuoteformulointeja
ja rakenteita hankalimpienkin teollisten sovellusten ratkaisemiseen ja luo
lisäarvoon perustuvia ratkaisuja menestyksekkäästi ja tunnetusti Euroopan,
Lähi-idän ja Afrikan laajuisesti.

Paikallinen palvelu
Chestertonin paikallisen teknisen asiantuntijan ammattitaito, yhdessä teknisen
henkilöstömme antaman tuen kanssa antavat teollisuudelle mahdollisuuden
alentaa merkittävästi käyttökustannuksia, parantaa luotettavuutta ja hyötyä
vuosikausien häiriöttömästä käytöstä.
Tämä luettelo antaa yleiskuvan tuotteista ja palveluista,
joita Chesterton tarjoaa Euroopassa, Lähi-idässä ja
Afrikassa. Lisää tietoja tuotteidemme ja palvelujemme
koko valikoimasta on verkkosivustollamme
www.chesterton.com.
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Saavutat tehtaasi suorituskyvyn
tavoitteet, kun apunasi on Chesterton®
Luota Chestertoniin järjestämään toimivat
ratkaisut, jotka vastaavat laitoksesi
tarpeita. Ammattitaitoiset ja kokeneet
asiantuntijamme ja sovellusinsinöörimme
auttavat sinua saavuttamaan omaisuudenhoidon
tavoitteesi.

Meillä on laaja tuotelinja mekaanisia tiivisteitä,
punostiivisteitä, pinnoitteita, puhdistusaineita,
voiteluaineita ja polymeerisia tiivisteitä, jotka
on suunniteltu erityisesti maksimoimaan
suorituskyvyn.

Luomme huomispäivän maailmaa tänään.
Sen vuoksi tuotamme ratkaisuja, jotka kohottavat energiahyötysuhdetta, parantavat luotettavuutta ja suojaavat ympäristöämme.

Lisätietoja on osoitteessa www.chesterton.com
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Palvelua ja
	toimivuuTTA
Alalla vertaansa vailla
Chesterton panostaa voimakkaasti liikekumppanuuteen asiakkaiden kanssa todellisten ratkaisujen
löytämiseksi. Laadukas palvelumme saadaan aikaan yhdistämällä teollisuuden ja tuotteiden
tuntemus sekä parhaiden käytettävissä olevien tekniikoiden toteuttamiskokemus. Laajan
maantieteellisen ulottuvuutemme ja paikallisen palvelukykymme ansiosta pystymme vastaamaan
teollisuuden tarpeisiin.

Luotettavuutta ja innovaatioita
Täyden palvelun tarjoajana toimiminen vaatii laajan
matriisin laadukkaita teknisiä tiivistystuotteita, jotka
kattavat asiakkaiden tarpeet.. Innovatiiviset, erittäin
suorituskykyiset tuotteet ovat Chestertonin
huippulaatuisten tiivistysratkaisupalvelujen ydin.
Esimerkkejä vakiovalikoimastamme ovat :
n

halkaistut tiivisteet

n

patruunatiivisteet

n

kaasutiivisteet

n

komponenttitiivisteet

n

n

pumppujen
punostiivisteet
laakerien ja
vaihteiston suojaus

Tuottavuuden parantaminen hyvin
toimivilla ohjelmilla
Nykypäivän globaalitaloudessa asiakkaamme
kohtaavat yhä suurempia kannattavuuteen
kohdistuvia paineita. Chesterton pystyy auttamaan
käyttäjiä saavuttamaan tuottavuustavoitteensa,
parantamalla voimavarojen luotettavuutta ja
alentamalla omistuksen kokonaiskustannuksia.
Ohjelmat ovat helposti räätälöitävissä kutakin
tehdasta varten, joilla:
n

n

pyörivät tiivisteet

n

n

SpiralTrac™

n

parannetaan laitteiden käyttövalmiutta
	lisätään prosessin tuotantokykyä
alennetaan omistuksen kokonaiskustannusta

Tulosten toimittaja teollisuudelle
Teollisuuden tarpeiden täyttäminen vaatii
perusteelliset tiedot ja ymmärtämyksen
tehdaskohtaisista avaintekijöistä. Chestertonin
laajan kokemuksen ansiosta pystymme
aikaansaamaan tuloksia, kuten:
n
n
n
n

	laitteiden parempi luotettavuus
veden kulutuksen väheneminen
	ympäristön päästöjen väheneminen
energiatehokkuuden paraneminen

SpiralTrac™ on tavaramerkki, jonka omistaa EnviroSeal Engineering Products Ltd.
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Mekaanisten tiivisteiden käyttöopas

Pumput
Halkaistut tiivisteet
	Miksi laitteet pitäisi purkaa?
Chestertonin halkaistut mekaaniset
tiivisteet tarjoavat luotettavan tiivistysratkaisun ja alentavat kunnossapitokus
tannuksia suuremmissa laitteissa, joiden
purkaminen on vaikeaa ja aikaavievää.

*

Sekoittimet
442M

Agitaattorit

*

Sekoittimet

442PR

Kattiloiden
syöttövesi
pumput

S10

Pumput

S20

Pumput

150

Pumput

250

Pumput

280

Pumput
Reaktorit

170

Pumput

4400

Pumput

Kasettitiivisteet
	Kaikki kuluvat osat ovat yhden ainoan
vaihdettavan kasettiyksikön sisällä.
Yksi- ja kaksitoimiset kasetit käyttävät
yhteistä yleislaippaa. Korjauksessa
vaihdetaan vain kasetit, mikä tekee
korjauksen nopeammaksi ja helpommaksi ja samalla vähentää merkittävästi
korjaukseen liittyviä kustannuksia.

Patruunatiivisteet
	Patruunatiivisteet on suunniteltu
toimintavarmoiksi tiivistyssovelluksiin eri teollisuuden aloille. Ne ovat
osoittautuneet hyvin toimiviksi tehtaan
laajuisessa standardisoinnissa, antaen
maksimiluotettavuuden.

	Kaasutiivisteet
	Chestertonin kaasutiivistetekniikka
ratkaisee toimintarajoitukset, jotka ovat
yleisiä nesteiden kaksitoimisille
patruunatiivisteille. Saavuta tehtaasi
luotettavuustavoitteet lisäämällä
yksinkertaista kaasutiivistetekniikkkaa.

	Komponenttitiivisteet
	Sopii kaikkiin DIN-, ISO-, ANSI- ja
muihin suosittuihin pumppuihin, ei
akselin holkin kulumista, itsestään
asettuvia. Kaikki kuluvat osat, tiivistyspinnat, O-renkaat, ruuvit ja jouset ovat
vaihdettavissa alhaisin kustannuksin.

Pumput
491

Agitaattorit
RBS

Pumput

* Kuiva-aineiden käsittelykykyä tehostettu halkaistua SpiralTrac™ -pumppausrengasta käyttäen
= Paras vaihtoehto
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= Parempi vaihtoehto

= Hyvä vaihtoehto

= Best Choice

Syövyttävä väliaine

Päästöjen hallinta

Kiteytyvä väliaine

Kuiva-aineet

Suuret laitteet

Agitaattorit

Perhe

Käyttöaste

Kevyt käyttö

442

Sopivuus

EN-12756

Laitetyypit

ISO-3069-C

Malli

ISO-3069-S

Tiivistysratkaisuja pyöriviin
laitteisiin

Paikallinen Chestertonin
edustaja avustaa parhaan
tuotteen valitsemiseksi
sovelluskohteeseen.

Pumppujen punostiivistysopas

Kotelot

Lämmönsiirtimet

Putkien laipat

Moottorikäyttöiset venttiilit

Sulkuventtiilit

Säätöventtiilit

Laite

Päästöt

Taloudellinen ratkaisu

Avainetu

Luotettavuus

Korkeat nopeudet

Korkeat paineet

Korkeat lämpötilat

Lietteet

Kemikaalit

Höyry

Tuote

Vesi

Perhe

Käyttöaste

Väliaine

Tiivistysratkaisuja pyöriviin
laitteisiin

Paikallinen
Chestertonin edustaja
auttaa parhaan
tuotteen valinnassa
käyttökohteeseen.

1730
1760

Pumppujen
punostiivistys

1765
1830
1830-SSP
1400R

Ympäristön tehostajat

SuperSet™
= Hyvä vaihtoehto

= Parempi vaihtoehto

= Paras vaihtoehto

Laakerien suojauksen ja pyörivien tiivisteiden käyttöopas
Nopeus

Tyypit

Tuote

Profiili
Sarja

Piirteet

Kuvaus
valu

Kulumisen
kesto

Kitka

**työst

halk

Alh

l

l

Kesk

Kork

Alh

Kesk

Kork

Pyörivät sovellukset
maks. 20 m/s
(4 000 ft/
min)

Kuristusholkki

14K

Kuristusrengas pyörivään laitteeseen

l

Yhtenäiset pyörivät
huulitiivisteet

30K

Yksitoiminen matalan paineen tiiviste
laakeroinnin ja vaihteiston suojaukseen

l

l

l

l

Laakerien ja vaihdelaatikon suojaus
maks.12,5
m/s
(2 500
ft/min)

Katkaistut huulitii
visteet pyöriviin
kohteisiin

33K

Yksitoiminen, ei paineen alainen
katkaistu tiiviste laakeroinnin ja
vaihteiston suojaukseen

maks. 20 m/s
(4 000
ft/min)

Yhtenäinen pyörivä
sulkurengas

50K

Yksitoiminen pyörivän liukupinnan
sulkurengas

l

Yhtenäinen/katkaistu
pyörivä huulitiiviste

51K

Yksitoiminen matalan paineen tiiviste
laakeroinnin ja vaihteiston suojaukseen

l

Yhtenäinen pyörivä
huulitiiviste

52K

Yksitoiminen matalan paineen tiiviste
laakeroinnin ja vaihteiston suojaukseen

Yhtenäinen pyörivä
huulitiiviste

53K

Pyyhkijät
Varren ja männän
tiivisteet

maks. 25 m/s
(5 000
ft/min)
maks. 35 m/s
(7 000
ft/min)
maks. 1 m/s
(200 ft/min)

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Yksitoiminen matalan paineen tiiviste
laakeroinnin ja vaihteiston suojaukseen

l

l

l

W21K

Positiivinen kulmaprofiili ja laippa,
hidas pyörivä

l

l

l

R22KN5

Yksitoiminen, positiivinen
kulmaprofiili, hidas pyörivä

l

l

l

l

l

l
l

l

**Työstetty tuote, ei vaadi koneistusta.
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Mechanical
Seals pyöriviin laitteisiin
Tiivistysratkaisuja

442
C
Halkaistu mekaaninen

Tiivistysratkaisuja pyöriviin
laitteisiin

™

patruunatiiviste

Uutta tekniikkaa vuodelle 2014!
442™C halkaistu mekaaninen
patruunatiiviste on uusinta innovaatiota
halkaistujen tiivisteiden tekniikassa,
jossa yhdistyvät erinomainen suorituskyky ja
patruunatiivisteen helppo asennus
Käyttöolosuhteet

Materiaalit

Koot

20-610 mm*

Liukupinnat CB, CER, RSC

Paine
- 31 bar

711 mm Hg alipaine
FKM, EPDM, FEPM

Elastomeerit		

Lämpötila

120 °C

Metallit

1.4401 (316SS)

Nopeus

20 m/s

Jouset

Elgiloy™

	yksinkertainen patruunan asennus –
laitteita purkamatta
n	innovatiivinen rakenne ja erinomainen
suorituskyky
n	sopii useimpiin pyöriviin laitteisiin
n	helppo korjata kentällä
n

Atex luokka I, ryhmä 2 -hyväksytty, ISO-3069-yhteensopiva, ACS-hyväksytty
*Saatavana 442C -nimikkeenä 20 mm - 120 mm kokoisena vuoden 2014 toisella
neljänneksellä

Tukituotteet
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442M

442PR

Halkaistu sekoittimen tiiviste

Halkaistu pumppausrengastiiviste

Sekoitinversio vakiotyyppisestä halkaistusta tiivisteestä,
joka mukautuu akselin suureen säteittäiseen ja
aksiaaliseen liikkeeseen, jota esiintyy sekoittimissa,
agitaattoreissa, reaktoreissa ja tehosekoittimissa.

Suurikapasiteettinen pumppausrengas saa aikaan
lämmön maksimipoistumisen ja luotettavuuden
kuumavesikäytössä, kuten kuumentimen tyhjentimissä
ja kattiloiden syöttövesipumpuissa.

SpiralTrac

™
Tiivistysratkaisuja pyöriviin
laitteisiin

Ympäristö- säätimet
Mekaanisten Chesterton®-tiivisteiden kanssa
käytettyinä SpiralTrac™-ympäristösäätimet
tehostavat huomattavasti tiivistyksen luotettavuutta, poistamalla tehokkaasti kuiva-aineet ja
parantamalla tiivistepesän jäähdytystä

Saatavissa olevat materiaalit

	Versiot

1.4401 (316SS)

F (halkaistu) Huomattava huuhtelun vähennys
N
		

Vähemmän tai ei lainkaan huuhtelua
kuiduttomille nesteille

D
		

Vähemmän tai ei lainkaan huuhtelua
kuitupitoisille nesteille

416 SS
PTFE – lasitäytteinen
	PTFE – hiiligrafiittitäytteinen
	Pronssi
Ti/EN 3.7035
AWC800 – punainen polymeeri
Monel K400 / EN 2.4360

P (halkaistu) Punostiivisteversio
C
		

Tyhjennysaukko kiteytyvälle
väliaineelle

SpiralTrac™

Valinnainen
huuhtelu

Ilmaaukko

	Pidentää tiivisteen luotettavuutta useimmissa pyörivän
laitteen sovelluksissa
n	Vähentää huuhtelun kustan
nuksia hankaavissa sovelluksissa
n
Sopii kaikkiin pyöriviin laitteisiin
n

1	Ilma

	Tuuletetaan pois ontelosta pumpun liikkumatta ollessa
(eliminoi kiteytymisen, koksautuvan ylikuumenemisen
ilman takia)

2 Kierrätys

	Ohjataan tiivisteen ympärille (erinomainen
pinnan jäähdytys)

1
2
4

3 	Vaihto

Sisään ja ulos ontelosta (lämpö poistuu ontelosta)

4 Pöly

3

	Poistetaan välittömästi ontelosta ulostulouran kautta,
huuhtomalla tai huuhtomatta

Saatavissa olevat kokoonpanot
Halkaistu

Sovitin	Vakio

Punostiiviste
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Tiivistysratkaisuja pyöriviin
laitteisiin

Mekaaniset tiivisteet

S10
Hyvin suorituskykyinen
yksitoiminen kasettitiiviste
Ainutlaatuinen modulaarinen kasetti,
jossa yhdistyvät edistyksellinen
tiivistysteknologia, joustavuus
kunnossapidossa ja korjauksessa

Käyttöolosuhteet

Materiaalit

Koot

25-120 mm

Liukupinnat

CB, SSC, TC

Paine

Alipaineesta enintään 31 bar:iin

Elastomeerit

FKM, EPDM, FEPM, ChemLast™

Lämpötila

-55 °C...300 °C

Metallit

1.4401 (316SS)

Nopeus

25 m/s

Jouset

2.4819 (Alloy C-276)

n

n

Sopii ISO-3069, ASME B73.1, B73.2 -käyttöihin

	
Hyvin suorituskykyinen
tiivistys
	
Yksi optimoitu tiivistyskonsepti tehtaan laajuiseen
standardisointiin

n

	
Helppo huoltaa

n

	Edistyksellinen tiivistys

S20
Hyvin suorituskykyinen
kaksoiskasettitiiviste
Ainutlaatuinen modulaarinen kasetti,
jossa yhdistyvät edistyksellinen
tiivistysteknologia, joustavuus
kunnossapidossa ja korjauksessa

Käyttöolosuhteet

Materiaalit

Koot

25 mm-120 mm

Liukupinnat

CB, SSC, TC

Alipaineesta enintään 31 bar:iin,
17 bar sisäinen paine-ero

Elastomeerit

FKM, EPDM, FEPM, ChemLast™

Paine
		
Lämpötila

-55 °C...300 °C

Metallit

1.4401 (316SS)

Nopeus

25 m/s

Jouset

2.4819 (Alloy C-276)

Sopii ISO-3069, ASME B73.1, B73.2 -käyttöihin

10

n

n

	
Yksi optimoitu tiivistyskonsepti tehtaan laajuiseen
standardisointiin
	
Helppo huoltaa

150
Tiivistysratkaisuja pyöriviin
laitteisiin

Yleiskäyttöinen patruuna,
yksitoiminen tiiviste
Tämä tiiviste on suunniteltu perustilanteen sovelluksiin ja punostiivisteillä tai
komponenteilla tiivistettyjen laitteiden
ajanmukaistamiseen — ja on luokkansa
laatujohtaja
Käyttöolosuhteet

Materiaalit

Koot

25-120 mm

Liukupinnat

CB, SSC

Paine

Alipaineesta enintään 20 bar:iin

Elastomeerit

FKM, EPDM, FEPM, ChemLast™

Lämpötila

-55 °C...300 °C

Metallit

1.4401 (316SS)

Nopeus

20 m/s

Jouset

2.4819 (Alloy C-276)

n

Sopii ISO-3069, ASME B73.1, B73.2, ACS-hyväksytty
n

	
Yksinkertainen
ajanmukaistus laitoksen
kunnossapitokustannusten
vähentämiseksi
	
Luotettava patruuna
rakenne lisää tiivistyksen
kestoikää

250
Yleiskäyttöinen patruuna,
kaksoistiiviste
Tämä tiiviste on suunniteltu taloudelliseen
ajanmukaistukseen punostiivisteistä ja
heikkotasoisista yksittäisistä tiivisteistä —
tämä tiiviste on luokkansa laatujohtaja
ja parantaa entisestään tehtaan
toimintavarmuutta
Käyttöolosuhteet

Materiaalit

Koot

25-120 mm

Liukupinnat

CB, SSC

Alipaineesta enintään 20 bar:iin,
10 bar ulkopuolella

Elastomeerit

FKM, EPDM, FEPM, ChemLast™

Lämpötila

-55 °C...300 °C

Metallit

1.4401 (316SS)

Nopeus

20 m/s

Jouset

2.4819 (Alloy C-276)

Paine
		

Sopii ISO-3069, ASME B73.1, B73.2 -käyttöihin

n

n

	
Saa aikaan tiivistyksen,
johon tavanomaiset yhden
tiivisteen yksiköt eivät
kykene
	
Luotettava patruuna
rakenne lisää tiivistyksen
kestoikää
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Mechanical
Seals pyöriviin laitteisiin
Tiivistysratkaisuja

Tiivistysratkaisuja pyöriviin
laitteisiin

280™
Raskaan käytön patruuna
kaksoistiiviste
Kaksoistiivisterakenne raskaaseen
käyttöön ja parasta luotettavuutta varten
vaikeissa sovelluksissa—mukaan lukien
sekoittimet ja agitaattorit*

Käyttöolosuhteet

Materiaalit

Koot

Liukupinnat

CB, SSC, TC

Paine	Alipaineesta enintään 40 bar:iin,
17 bar ulkopuolella

Elastomeerit

FKM, EPDM, FEPM, ChemLast™

Lämpötila

-55 °C...300 °C

Metallit

1.4401 (316SS)

Nopeus

25 m/s

Jouset

2.4819 (Alloy C-276)

25-120 mm

n

n

Yhteensopiva: ISO-3069, ASME B73.1, B73.2, ATEX luokka I, ryhmä 2

*Parannettu liikkeensietokyky saatavissa 280M-versiossa

n

n

	Korkea luotettavuus
tiivistykseen
	
Paras mahdollinen
kuiva-aineiden
käsittelykyky
	
Ensiluokkainen
suorituskyky vaativiin
kohteisiin
	
Liikettä sietävä
sekoitinkohteisiin*

4400
Kaasutiiviste
Edistyksellinen tekniikka on saatu
yksinkertaiseksi kaasutiivisteen rakenteessa.
4400 on tiiviste kaikkiin sovelluksiin ja tarjoaa
vaihtoehton kaasutiivisteen helppoon
ajanmukaistamiseen. Se on ihanteellinen
vaihtoehto puutteellisesti toimivien
nestevoideltujen tiivisteiden
ajanmukaistamiseen hyvin suorituskykyiseksi kosketuksettomaksi toiminnaksi.
Käyttöolosuhteet

Materiaalit

Koot

25-90 mm

Liukupinnat

CB, SSC

Paine

Alipaineesta enintään 20 bar:iin

Elastomeerit

FKM, EPDM, FEPM, ChemLast™

Lämpötila

-55 °C...300 °C

Metallit

1.4401 (316SS)

Nopeus

25 m/s

Jouset

2.4819 (Alloy C-276)

n

n

Sopii ISO-3069-C:hen
n

12

	
Alhaiset omistuskustannukset laajalla
sovellusalueella
	
Edistyksellistä tekniikkaa
jonka asentaminen ja
käyttö on helppoa
	
Ainutlaatuinen laipansisäinen säätöjärjestelmä
eliminoi ulkoisen
kaasupaneelin tarpeen
ja kustannukset

491
Tiivistysratkaisuja pyöriviin
laitteisiin

DIN Pyörivä työntötiiviste
Suunniteltu tavallisen tekniikan
komponenttitiivisteiden korvaamiseen
Lisää kokonaisluotettavuutta ja
kunnossapidon tehokkuutta

Käyttöolosuhteet

Materiaalit

Koot

16-110 mm

Liukupinnat

CB, SSC

Paine

Alipaineesta enintään 10 bar:iin

Elastomeerit

FKM, EPDM, FEPM, ChemLast™

Lämpötila

-55 °C...300 °C

Metallit

1.4401 (316SS)

Nopeus

20 m/s

Jouset

2.4819 (Alloy C-276)

Sopii standardeihin EN12756 ja ISO-3069-S, Atex luokka I, ryhmä 2 -hyväksyntä

n

n

n

	Luotettava ajanmukaistus
laitteen alkuperäisille
tiivisteille
	Suunniteltu olemaan
urittamatta akselia tai
holkkeja
	Sopii yhteen EN12756 L1K:n
kanssa, jossa on mukana
vakiotyyppinen DIN
kiinteä osa

RBS
Yksiosainen tiiviste yleiskäyttöiseen tiivistykseen
Hyväksi osoitettua Chesterton® -laatua
edustavana RBS tiiviste on ihanteellinen
vaihtoehto pienten pumppujen tiivistykseen,
kun aksiaalinen tila on rajoitettu.
Vankalla kitkavedolla suunniteltuna ja
suuren jousen muotoa käyttävänä RBS
saa aikaan luotettavan tiivistyksen laajaa
nestevalikoimaa varten.
n

Käyttöolosuhteet

Materiaalit

Koot

10-60 mm

Liukupinnat

CB, SSC

Paine

12 bar

O-renkaat

FKM, EPDM

Lämpötila

-15 °C...200 °C

Jouset

1.4301 (304SS)

Nopeus

10 m/s

Palje

EPDM, FKM

Sopii seuraaviin: EN12756, ISO-3069-S

Kiinteät pinnat

S	 K

n

n

KS	 N

n

	Kaksisuuntainen tiiviste,
jonka aksiaalinen pituus
on lyhyt — sopii useimpiin
pieniin pumppuihin
	Vankka kitkaveto tekee
tiivisteestä epäedullisia
olosuhteita kestävän
	Riittävän monipuolinen
sopiakseen moniin laitteille
	Sisältää suuren tukkeutumattoman jousen — sopii
kuiva-aineita sisältävälle
väliaineelle
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Tiivistysratkaisuja

Tiivistysratkaisuja pyöriviin
laitteisiin

170
Lietepatruuna,
yksitoiminen tiiviste
Suunniteltu toimimaan ankarissa,
hyvin sakeissa lieteympäristöissä ja
eliminoimaan tiivisteen kalliit ulkoiset
huuhtelut useimmissa sovelluksissa

Käyttöolosuhteet

Materiaalit

Koot

25-228 mm

Liukupinnat

SSC, TC

Paine

Alipaineesta enintään 17 bar:iin

Elastomeerit

FKM, EPDM, FEPM, ChemLast™

Lämpötila

-55 °C...300 °C

Metallit

1.4401 (316SS)*

Nopeus

11 m/s

Jouset

2.4819 (Alloy C-276)

n

*Duplex haponkestävä teräs saatavissa valintaisena
n

n

	Kestää kauemmin raskaissa
kuluttavissa lietteissä
tarvitsematta huuhtelutai jäähdytysvettä
	Luotettava rakenne, joka
selviytyy tositilanteiden
lietteen pumppauksen
olosuhteissa
	Helppo huoltaa

Intelli-Flow™ HT
Vedensäästäjä
Sisältää lämpöaktivoidun venttiilin, joka valuttaa automaattisesti kuumaa
sulkunestettä (vain tarvittaessa) ja pitää kaksoistiivisteiden toiminnan viileänä
ja luotettavana. Venttiilin avautumislämpötila on esiasetettu toimimaan
S20-tiivisteiden kanssa.
Käyttöolosuhteet

14

n

	Puhdas paikallaan
	Huoltovapaa
	Helppo asentaa

Paine

20 bar g

n

Lämpötila

125 °C

n

Lämpötilan asetuspiste

80 °C

Liitokset

1/4 NPT

Materiaalit

1.4401 (316SS)

n

	95 % veden säästöä
sulkunesteen avoimeen
syöttöön verrattuna

Suunniteltu toimimaan
ankarimmissakin ympäristöissä…
Chestertonin UUSI huuhtelematon 170 lietetiiviste ja
hyväksi osoitettu erikoisvahva punostiiviste ja SuperSets™
voidaan yhdistää tehtaanlaajuisessa tiivistyksessä.
Kokeneet asiantuntijamme pystyvät neuvottelemaan kanssasi ja heillä
on kyky valita parhaat käytettävissä olevat tekniikat sopimaan erityisiin
tarpeisiisi. Chestertonin hyvin suorituskykyinen punostiiviste yhdessä
edistyksellisten mekaanisten tiivisteiden tekniikkojemme kanssa pystyvät
pidentämään vikaantumisväliä ja alentamaan tehtaasi tiivistyksen
kokonaiskustannuksia.

				

	Chesterton toimittaa lyömättömän
yhdistelmän tiivistyksen tuntemusta ja
innovatiivisia erittäin suorituskykyisiä tuotteita
voimalaitosteollisuudelle.

Lisätietoja on osoitteessa www.chesterton.com/slurry
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Tiivistysratkaisuja pyöriviin laitteisiin

Tiivistysratkaisuja pyöriviin
laitteisiin

TEHTAAN LAAJUINEN PUNOSTIIVISTYS

1730
Yleispunostiiviste
Kestävä suorituskykyinen punostiiviste, joka on helppo asentaa eikä urita akseleita
Tekniset tiedot
Materiaalit

Kertamuovikuidut ja voiteluaineet sekä kyllästysaineet

Sovellukset

Vesipumput, paperimassapumput, lietteet, agitaattorit, sekoittimet

Koot

6-25,4 mm (1/4"-1")

Paine

28 bar

Lämpötila

290 °C

Nopeus

10 m/s

pH

1-13

n

n

Soveltuvat standardit ja hyväksynnät: BAM

n

n

Helppo ja nopea sisäänajo
	
Hankausta kestävä, silti
urittamaton
Hyvä kemikaalien kestokyky
	
Hyvä lämmön kestokyky

1760
Punostiiviste kemikaaleille
Luja ja tiheä PTFE-kuituinen punostiiviste, jolla on grafiitin
lämmönjohtumisominaisuudet, kemiallisiin kohteisiin
Tekniset tiedot
Materiaalit

Grafiittipinnoitettu PTFE-lanka ja sisäänajon voiteluaineet

Sovellukset

Mustalipeäpumput, kemikaalipumput, agitaattorit

Koot

3,2-25,4 mm (1/8"-1")

Paine

17 bar

Lämpötila

260 °C

Nopeus

18 m/s

pH

0-14

n

n

1765

n

	
Tiheä punos varmistaa
erinomaisen vuotojen
hallinnan ja estää kiinteän
aineen tunkeutumisen
tiivisteeseen
	
Erinomainen kemikaalien
kestokyky
Korkea akselinopeus

Valkoinen kemikaalien punostiiviste
Tahraamaton kemikaalien punostiiviste, sopii ihanteellisesti valkaisuaineen
pumppuihin ja muihin pyöriviin sovelluksiin
Tekniset tiedot
Materiaalit

Valkoinen paisutettu PTFE-lanka ja erityinen täyteaine

Sovellukset

Valkaisuainepumput, kemikaalipumput, agitaattorit

Koot

6,4-25,4 mm (1/4"-1")

Paine

20 bar

Lämpötila

Nopeus

10 m/s

pH	0-14 paitsi fluorille (F2),
ClF3 ja vastaaville yhdisteille,
ja sulille alkalimetalleille

min. -40 °C, maks. 260 °C

n

n

n

n
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Tahraamaton
	
Ensiluokkainen kemikaalien
kestokyky
	
Alhainen kitka parantaa
nopeuskykyä
	
Pitempi punostiivisteen
kestoikä

1830
Tiivistysratkaisuja pyöriviin
laitteisiin

Edistyksellinen paisutettu grafiitti-PTFE-punostiiviste
Taloudellinen punostiiviste, joka on kehitetty täyttämään tiukat ohjearvot
pumpuissa, agitaattoreissa, sekoittimissa ja muissa pyörivissä laitteissa
Tekniset tiedot
Materiaalit
Sovellukset
	Nopeus

Paisutetut grafiitti-PTFE-säikeet		
Laaja alue sovelluksia

Lämpötila

18 m/s

pH	
0-14 paitsi voimakkaat hapettimet,
joiden pH on väliltä 0-2

260 °C

Soveltuvat standardit ja hyväksynnät: BAM

n

n

1400R

	
Erinomainen kemikaalien
kestokyky
	
Alhainen kitka, pienempi
lämmön kehittyminen ja
hankaamattomuus säästävät
akseleita ja akseliholkkeja

n

	
Helppo asennus ja poisto

n

	
Vähäinen vuoto ja pitkä kestoikä

Hiilivahvisteinen grafiittipunostiiviste
Yhdistää joustavan grafiitin ainutlaatuiset tiivistysominaisuudet ja hiilikuidun
suuren lujuuden
Tekniset tiedot
Materiaalit
Käyttökohteet
		

Hiilikuidulla lujitettu joustava grafiittipunostiiviste
Prosessipumput, kattiloiden syöttövesipumput, sulkuventtiilit, jauhimet,
agitaattorit, sekoittimet

Koot

3,2-25,4 mm (1/8"-1")

Paine

14 bar (pyörivät laitteet)

		

n

Lämpötila

275 bar (venttiilit)		

Min. -240 °C
Maks. 650 °C (höyry)

				

Maks. 455 °C (hapettava ympäristö)

Nopeus
20 m/s
pH
				
				

0-14 paitsi sumuava rikkihappo,
sumuava typpihappo ja
kuningasvesi

Soveltuvat standardit ja hyväksynnät: BAM

n

n

n

	Huuhtelematon
punostiiviste
	Toimii korkeilla
akselinopeuksilla
	
Passiivinen
molybdaattipitoinen
korroosionesto-aine
	Venttiileille ja pumpuille

1830-SSP
Lietteen punostiivistys
Suunniteltu hybridilankaa käyttäen, jossa yhdistyvät edistyksellinen paisutettu
grafiitti-PTFE-lanka ja hiililankavahvike
Tekniset tiedot
Materiaalit

Hiilivahvisteinen paisutettu grafiitti-PTFE

Sovellukset

Lietepumput, mineraalikäsittelyn lietteet, jätepumput

Saatavilla olevat koot

9,5 mm - 25,4 mm (3/8” - 1”)

Paine

28 bar g

n

Lämpötila

Nopeus
18 m/s
pH
				

260 °C
0 - 14 paitsi vahvoilla
hapettimilla, 0-2 pH:n alueella

n

n

	
Kehitetty täyttämään
lietteen tiivistyksen tiukat
vaatimukset
	
Erinomainen kemikaalien
kestokyky
	
Alhainen kitka, vähemmän
lämmön kehittymistä, ei
hankaava, säästää akseleita
ja akseliholkkeja
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Tiivistysratkaisuja pyöriviin
laitteisiin

SuperSet™
Tehostetut punostiivistesarjat
Suorituskykyiset Chesterton® -punostiivistesarjat yhdessä patentoidun SpiralTrac™
-renkaan kanssa vähentävät huuhteluveden kulutusta ja pidentävät laitteen
kestoikää
	Versiot		

Sovellukset

1730 SuperSet		

Yleiskäyttö lietteillä ja puhtailla nesteillä

1400R SuperSet		Kuluneet laitteet, korkean nopeuden ja korkean
lämpötilan sovellukset
1760 SuperSet		

n

Hyvin aggressiiviset kemialliset ympäristöt
n

n

	Vähentää huuhteluveden
kulutusta
	Lisää laitteen
vikaantumisväliä
	Vähentää akseliholkin
kulumista

LAAKERIEN JA VAIHDELAATIKON SUOJAUS

30K
Laakeroinnin ja vaihdelaatikon
suojaukseen
Edistyksellinen tiivistävän suojauksen tekniikka
pitää voiteluaineen sisällä ja lian ulkona
pitkäaikaista tiivistystä varten
Ohjearvot
Materiaali (yhdistelmä)						
(sovittimet/
Kokoalue*
Lämpötila
Nopeus
Paine
Suositeltu käyttö
tiivisterenkaat)
mm (tuuma)
˚C (˚F)
m/s (ft/min) MPa (psi)		
AWC100 (PTFE)					
Polyimidi					
						

Vastakkaispinta
(Rockwell C)

Erinomainen kuivana
Erinomainen alhainen viskositeetti
Ei vettä ja höyryä

≥45

AWC300 (PTFE)					
20-600
-20-149
maks. 20
0,07
Molybdeeni ja lasi					

Erinomainen korkea viskositeetti
Hyvä kuivana ja hyvä vedessä

≥55

AWC400 (PTFE)					
(0,787-24)
(-30-300)
(4 000)
(10)
Hiili ja grafiitti					

Erinomainen vedessä
Hyvä kuivana ja alhainen viskositeetti

≥55

						
AWC510 (PTFE)
						
Mineraali
						
(FDA-luettelossa)

Erinomainen kuivana
Hyvä vedessä ja höyryssä
Ei petrolipohjaisia nesteitä

30K

18

30KW

30KSW

Soveltuvat standardit: ISO3760/ISO3761

30KB

30KBW

n

n

≥45

Tehokkuus riippuu samanaikaisista olosuhteista, kuten akselin kovuudesta, akselin pinnan karkeudesta ja materiaalista, voitelusta, lämpötilasta ja paineesta..

tuotteiden poikkileikkaukset:

n

n

	Uudet rakenteet ja materiaalit toimivat tavanomaisia
huulitiivisteitä paremmin
	Hyvin suorituskykyiset
PTFE-yhdisteet tarjoavat
edistyksellisen kulumis- ja
hankauskestävyyden
	Ainutlaatuinen rakenne saa
aikaan alemman kitkan ja
vähentää akselin kulumista
	Hyvin suorituskykyiset
huulitiivisteet estävät lian
pääsyn pesään

33K
Tiivistysratkaisuja pyöriviin
laitteisiin

Katkaistu laakeroinnin ja
vaihdelaatikon suoja
Yksikkörakenteinen katkaistu tiiviste
laakeroinnin vaihdelaatikon suojaukseen
Ohjearvot
Materiaali				
Suositeltu käyttö
(sovittimet/
Kokoalue* Lämpötila
Nopeus
Paine		
tiivisterenkaat)
mm (tuuma)
˚C (˚F)
m/s (ft/min) MPa (psi)		

Vastakkaispinta
(Rockwell C)

n

n

AWC800-sovittimet (EU)
AWC100 (PTFE)
Polyimidi

25-610
(1-24)

85
(185)

12,7
(2 500)

0,007
(1)

Erinomainen kuivana
Erinomainen alhainen viskositeetti

≥45

AWC300 (PTFE)
Molybdeeni ja lasi

25-610
(1-24)

85
(185)

12,7
(2 500)

0,007
(1)

Erinomainen korkea viskositeetti
Hyvä kuivana ja hyvä vedessä

≥55

AWC400 (PTFE)
Hiili ja grafiitti

25-610
(1-24)

85
(185)

12,7
(2 500)

0,007
(1)

Erinomainen vedessä
Hyvä kuivana ja alhainen viskositeetti

≥55

AWC100 (PTFE)
Polyimidi

25-457
(1-18)

121
(250)

12,7
(2 500)

0,07
(1)

Erinomainen kuivana
Erinomainen alhainen viskositeetti

≥45

AWC300 (PTFE)
Molybdeeni ja lasi

25-457
(1-18)

121
(250)

12,7
(2 500)

0,07
(1)

Erinomainen korkea viskositeetti
Hyvä kuivana ja hyvä vedessä

≥55

AWC400 (PTFE)
Hiili ja grafiitti

25-457
(1-18)

121
(250)

12,7
(2 500)

0,07
(1)

Erinomainen vedessä
Hyvä kuivana ja alhainen viskositeetti

≥55

n

AWC860-sovittimet (EU)
n

	Katkaistu rakenne eliminoi
laitteen purkamistarpeen
	
Uuden rakenteen ja
materiaalien on osoitettu
toimivan tavanomaisia
huulitiivisteitä paremmin
	
Patentoidussa rakenteessa
yhdistyvät hyvin suoritus
kykyinen PTFE ja
polymeerimateriaalit
	
Täytetyt PTFE-materiaalit
antavat korkea kulumis- ja
hankauskestävyyden

Tehokkuus riippuu samanaikaisista olosuhteista, kuten akselin kovuudesta, akselin pinnan karkeudesta ja materiaalista, voitelusta, lämpötilasta
ja paineesta.

Soveltuvat standardit: ISO3760/ISO3761

*Tiedustele Chestertonin edustajalta suurempia kokoja

50K
Pyörivän liukupinnan
tiiviste
Suunniteltu suojaamaan kiinteiden
hiukkasten, pölyn ja nesteiden pääsyltä
sisään ja samalla tiivistämään
voiteluaineet pyörivissä sovelluksissa
Käyttöolosuhteet
n

Materiaali

NBR70

FKM 70

Voitelurasvat

-20 °C/100 °C

-20 °C/150 °C

Vesi

5 °C/100 °C

5 °C/80 °C
20 m/s*

Pintanopeus (m/s)

12 m/s*

Tekninen paine (MPa)

0,03

0,03

Kokoalue mm (tuumaa)** akselin halk.

200-1 650 (8-65)

200-1 650 (8-65)

* Yli 8 m/s nopeudessa tiiviste pitää tukea aksiaalisessa suunnassa. Yli 12 m/s tarvitaan säteittäinen tuki.
** Tiedustele Chestertonin edustajalta muita kokoja.

n

n

n

	Hyvin suorituskykyiset
elastomeerimateriaalit
	
Pitkä elastinen muisti ja
hyvä vanhenemisen
vastustus
	
Optimoitu huulen
välys ja alhainen kitka
	
Suora jälkiasennus, ei vaadi
laitteen muutoksia

tuotteiden poikkileikkaukset:

50KA

50KAX

50KL

50KE

50KRME
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Tiivistysratkaisuja pyöriviin laitteisiin

Tiivistysratkaisuja pyöriviin
laitteisiin

51K

Pyörivä tiiviste
Suunniteltu antamaan pitkäaikaisen tiiveyden ja ensiluokkaisen
suojauksen pyöriviin sovelluksiin, laakerointeihin
ja vaihdelaatikoihin raskaassa teollisuudessa
Käyttöolosuhteet
Elastomeerit

NBR80+PTFE

HNBR 70

FKM70+PTFE

OD Kangas

Tekstiili +NBR

Tekstiili + HNBR

Tekstiili + FKM

Jousen materiaalit

AISI 302-316

AISI 302-316

AISI 302-316

Voitelurasvat

-20 °C/100 °C

-30 °C/150 °C

-20 °C/200 °C

Mineraaliöljyt

-20 °C/100 °C

-30 °C/150 °C

-20 °C/200 °C

Vesi

5 °C/100 °C

5 °C/150 °C

5 °C/100 °C

Pintanopeus (m/s)

15

20

25

Tekninen paine (MPa)
51K, 51KW, 51KL kiinteä

0,05

0,05

0,05

Tekninen paine (MPa)
51K, 51KW, 51KL Katkaistu

Painetta ei
ei voi kohdistaa

Painetta ei
ei voi kohdistaa

Painetta ei
ei voi kohdistaa

Tekninen paine (MPa)
51HP kiinteä

0,4

0,4

0,4

300-1 200 (12-47)

300-1 200 (12-47)

300-1 200 (12-47)

n

n

n

Kokoalue mm (tuumaa)**
tiivisteen ulkoläpim.

n

	Korkea kulumiskestokyky
	Erityisesti suunnitellut
tiivisteen huulet yhdessä
itsevoitelevan
elastomeerin kanssa
kitkan vähentämiseksi
	Saatavina yksiosaisia ja
katkaistuja versioita
	Suora jälkiasennus, ei vaadi
laitteen muutoksia

** Tiedustele Chestertonin edustajalta muita kokoja.
tuotteiden poikkileikkaukset:

51K

51KW

51KHP

51KL

52K
Pyörivä tiiviste
Suunniteltu antamaan pitkäaikaisen tiiveyden ja ensiluokkaisen
suojauksen pyöriviin sovelluksiin, laakerointeihin ja vaihdelaatikoihin
raskaassa teollisuudessa. Ainutlaatuinen rakenne ja joustava jäykistysrengas varmistavat paremman sopivuuden tiivistetilaan ja tekevät
mahdolliseksi tiivistepesiin asentamisen ilman päätylaippoja.
Käyttöolosuhteet

n

Elastomeerit

NBR80+PTFE

FKM70+PTFE

Metallikotelon materiaali

C72 karkaistu

C72 karkaistu

Jousen materiaalit*

AISI 302-316

AISI 302-316

Voitelurasvat

-30 °C/100 °C

-20 °C/200 °C

Mineraaliöljyt

-30 °C/100 °C

-20 °C/200 °C

Vesi

5 °C/100 °C

5 °C/100 °C

Pintanopeus (m/s)

15

25

Tekninen paine (MPa)

0,05

0,05

Kokoalue mm (tuumaa)**
tiivisteen ulkoläpim.

300-1 200 (12-47)

300-1 200 (12-47)

tuotteiden poikkileikkaukset:

52K

20

52KW

n

n

n

*	Pyydettäessä PVC-suojus estämään pölyn
pääsyn jouseen
** Tiedustele Chestertonin edustajalta muita
kokoja.
52KHP

	Ainutlaatuinen huulen
rakenne
	Erityisesti suunnitellut
tiivisteen huulet
yhdessä itsevoitelevan
materiaalin kanssa kitkan
vähentämiseksi
	Metallisen joustavan
tukirenkaan käyttö
mahdollistaa kiinnityksen
ilman päätylaippaa
	Suora jälkiasennus, ei vaadi
laitteen muutoksia

53K
Tiivistysratkaisuja pyöriviin
laitteisiin

Pyörivä tiiviste
Suunniteltu pitkään kestävään tiivistyksen
ja suojaukseen. Ratkaisut, jotka kestävät
korkeita nopeuksia ja suurien telojen
suuntausvirheitä raskaassa teollisuudessa
Käyttöolosuhteet
n

Elastomeerit

NBR70+PTFE

FKM 70+PTFE
Fe-PO3

Metallikotelon materiaali

Fe-PO3

Terästäyterenkaan materiaali

Fe37

Fe37

Jousen kannakkeen materiaali

AISI 301

AISI 301

Jousen materiaalit

AISI 316

AISI 316

Voitelurasvat

-20 °C/100 °C

-20 °C/200 °C

Mineraaliöljyt

-20 °C/100 °C

-20 °C/200 °C

Pintanopeus (m/s)

25

25-35

Tekninen paine (MPa)
53K, 53KW, 53KL, 53KHS, 53KLPT

0,05

0,05

Tekninen paine (MPa) 53KHP

0,1

0,1

Kokoalue mm (tuumaa)** tiivisteen ulkoläpim.

300-1 200 (12-47)

n

n

n

300-1 200 (12-47)

** Tiedustele Chestertonin edustajalta muita kokoja.

	Ainutlaatuinen,
esikuormitettu huuli jossa
on hyvin elastinen jousi
	Erityisesti suunnitellut
tiivisteen huulet
yhdessä itsevoitelevan
materiaalin kanssa kitkan
vähentämiseksi
	Suuri akseliheiton
kompensointikyky
	Pitää yllä voitelyöljykalvon
huulen alla tiivisteen
kestoiän pidentämiseksi

tuotteiden poikkileikkaukset:

53K

53KW

53KHP

53KL

53KLHS

53KLPT

R22KN5
Katkaistu pyörivä tiiviste
Hyvin suorituskykyinen, hyväksi osoitettu
rakenne hitaasti pyöriviin sovelluksiin,
joissa esiintyy suuri akselin heitto

Ohjearvot
Materiaali
(merkintä)

Kokoalue*
mm (tuumaa)

Lämpötila
˚C (˚F)

Paine
MPa (psi)

Nopeus
m/s (ft/min)

AWC700 (FKM)

6-152 (1/4-6)

AWC800 (EU)

6-1 400 (1/4- 55)

-30-200 (-20-400)

34,5 (5 000)

1,5 (300)

-50-85 (-60-185)

103,5 (15 000)

AWC830 (EU)

1 (200)

6-254 (1/4-10)

-35-75 (-30-165)

52,0 (7 500)

0,9 (185)

AWC850 (EU)

6-254 (1/4-10)

-50-104 (-60-220)

103,5 (15 000)

0,9 (185)

AWC860 (EU)

6-508 (1/4-20)

-50-120 (-60-250)

103,5 (15 000)

1,25 (250)

tuotteen poikkileikkaus:

R22KN5

Tiivisteen korkeudesta ja poikkipinnasta riippuen
katkaistu liitos voi olla lukkiutuva nuolipäinen tai
tasapäinen.
* Tiedustele Chestertonin edustajalta
suurempia kokoja

n

n

n

n

	Joustava dynaaminen
huuli akselin suuren heiton
kompensoimiseksi
	
Katkaistu kokoonpano
yksinkertaistaa asennuksen
	
Vankka staattinen huulira
kenne tekee mahdolliseksi
pinosarjajärjestelyn ja saa
aikaan vakavuuden
	
Erinomainen hankauksen
kestokyky, kestää vaativia
ympäristöjä
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Tiivistysratkaisuja pyöriviin laitteisiin

Tiivistysratkaisuja pyöriviin
laitteisiin

PYÖRIVÄT TIIVISTEET

14K
Kuristusrengas
Vankka kuristusrengas pyöriviin
laitteisiin

Ohjearvot
Kokoalue*
mm (tuumaa)

Lämpötila
˚C (˚F)

pH-alue

n

AWC520 (PTFE)

25-600 (1-24)

Enintään 200 (400)

0-14

n

AWC800 (EU)

25-1 400 (1-55)

Enintään 100 (185)

4-10

Materiaali
(merkintä)

Soveltuvat standardit: ISO 3069
tuotteiden poikkileikkaukset:
n

n

R14K

R14KRB2P

R14KRBS

R14KPF

	Katkaistu rakenne
yksinkertaistaa asennusta
	Estää hiukkasia pääsemästä
tiivistepesään ja pidentää
punos –ja mekaanisen
tiivisteen kestoikää
	Kartiomainen huulirakenne
säätää nesteen ohivuotoa
	Suunniteltu pumppuja
ja muita pyöriviä laitteita
kuten, agitaattoreita,
sekoittimia ja jauhimia
varten

30KC
Tiiviste tahmeille nesteille
ja jauheille
Hyvin suorituskykyinen hyväksi osoitettu
patruunarakenne jauheiden ja
viskoosisten nesteiden tiivistykseen
n

Ohjearvot
Materiaali**
(yhdistelmä)
(sovittimet/
tiivisterenkaat)

Akselin koko*
mm (tuumaa)

Lämpötila
˚C (˚F)

Nopeus
m/s (ft/min)

Paine
MPa (psi)

Vastak- Pinnan
kaispinta laatu
µm Ra
(Rockwell C) (µ-tuumaa)

Suositeltava
käyttö***
n

AWC100 (PTFE)
Polyimidi

55

Dynaa
minen
0,2-0,4
(8-16)

AWC400 (PTFE)
Hiili ja grafiitti

55

Staattinen
0,4-0,8
(16-32)

AWC510
Mineraali
(FDA-luettelossa)

45

AWC300 (PTFE)
Molybdeeni ja
lasi
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45

25-200
(1-8)

-20-150
(-30-300)

Maks. 5
(984)

-1
(150)

Erinomainen kuivana
Erinomainen alhainen viskositeetti
(<2 000 cp)
Jauheet, öljy, hartsit, liimat, maalit
Ei vettä tai höyryä
Erinomainen korkea
viskositeetti (>2 000 cp)
Hyvä kuivana, vedessä tai
höyryssä
Erinomainen vedessä tai
höyryssä
Hyvä kuivana ja matala
viskositeetti jauheet, asvaltti,
savi, lietteet
Erinomainen kuivana
Hyvä vedessä tai höyryssä
Suklaa ja siirapit
Ei petrolipohjaisia nesteitä

n

n

	Toimii paremmin kuin
tavanomainen punostiiviste
viskoosisten nesteiden ja
kuivien jauheiden
tiivistyksessä
	Vähentää seisokkiaikaa,
helppo asentaa, moni
puolinen patruunarakenne
	Parantaa puristetun punostiivisteen suorituskykyä,
erityiset PTFE-materiaalit
	Tilauksesta suunnitellut
patruunat laitteen mittojen
mukaan

*	Tiedustele Chestertonin edustajalta
suurempia kokoja
**	Fluoroelastomeeriset O-renkaat
mukana (FDA-luettelossa
merkinnällä AWC510)
*** Heitto enintään 0,15 mm (0,05")

800 GoldEnd®teippi
Ankaraan käyttöön
tarkoitettu, repeytymistä
kestävä PTFEtiivistysteippi.
Siirry sivulle 56.

615 HTG
Hyvin suorituskykyinen
rasva äärimmäisiin
käyttöolosuhteisiin.
Siirry sivulle 52.

785 ja 785 FG
Hyvin suorituskykyinen,
äärimmäisen paineen
kiinnileikkautumisen
estoaine.
Siirry sivulle 54.

Voiteluaineen
annostelijat
Automaattiset voite
luaineen annostelijat
Chestertonin rasvojen ja
öljyjen annosteluun.
Siirry sivulle 53.

Tiivistysratkaisuja pyöriviin
laitteisiin

Oheistuotteet

860 - Muovautuva
polymeeritiivisteaine
Kaksikomponenttinen
pursotettava tiivisteaine
laippatiivisteitä ja kierteitä
varten. Siirry sivulle 56.

662FG sulkuneste
Tämä on ISO-luokan 22 hyvin
suorituskykyinen voiteluaine,
joka on suunniteltu erityisesti
mekaanisten tiivisteiden
sovelluksiin. Käy sivustolla
www.chesterton.com.
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ympäristöön
liittyvät JA liiketoiminnan
tavoitteet

SAAVUTA

Chesterton® -punostiivisteiden ja laippatiivisteiden avulla asiakkaamme pystyvät saavuttamaan
tavoitteensa, kun heillä on käytettävissä oikea tuote joka sovellukseen.

Parannus –ja säästöohjelmat

Sovelluskohtaiset ratkaisut

Prosessilaitoksessa ja eri teollisuusaloilla on
moninaisia käyttökohteita. Kriittisissä sovelluksissa
tarvitaan huippulaatuiset suorituskykyiset
punostiivisteet, vaikka vakiopunostiiviste saattaisikin
olla täysin riittävä vähemmän vaativiin sovelluksiin.

Joissakin kohteissa tehtaan laajuinen punostiivistys
ei kuitenkaan käy päinsä ja toisissa kohteissa on
vaatimuksia, joihin tarvitaan erityisesti kehitetty
ratkaisu. Chesterton on kehittänyt eri kohteisiin ja
-teollisuusaloille erityisituotteita, joilla saadaan paras
toimivuus kyseistä erityislaitetta ja käyttöolosuhteita
varten. Esimerkkejä:

n

	Suorituskyvyltään laadukas punostiiviste

n

	Vakio punostiivistealue

n

	Ratkaisuja joka tehtaaseen ja teollisuuteen

n

	Tähtäimessä kokonaiskustannukset

Luotettavuus ja ympäristönsuojelu
Jousikuormitus laipoissa ja venttiileissä parantaa
luotettavuutta ja suorituskykyä ja vähentää
samalla päästöjä ja vuotoja, mukautumalla
järjestelmämuutoksiin, jotka vaikuttavat
punostiivisteen suorituskykyyn.

n

n

	Nuohointen tiivistäminen
voimalaitosteollisuudessa
	Ratkaisut liuotinvahanpoistoyksikköjä varten
öljynjalostamoteollisuudessa

Venttiilipunostiivisteiden ja laippatiivisteiden käyttöopas

Kotelot

Lämmönsiirtimet

Putkien laipat

Moottorikäyttöiset venttiilit

Sulkuventtiilit

Säätöventtiilit

Laite

Päästöt

Taloudellinen ratkaisu

Avainetu

Luotettavuus

Korkeat nopeudet

Korkeat paineet

Käyttöaste

Lietteet

Kemikaalit

Höyry

Tuote

Vesi

Perhe

Väliaine

Korkeat lämpötilat

Paikallinen
Chestertonin edustaja
auttaa parhaan
tuotteen valinnassa
käyttökohteeseen.

1600
1622
Venttiilien
punos
tiivisteet

1724
5800
Venttiilien
jousikuormitus
455EU
553
557
Duragraf F
Duragraf T
ECS-T

Laipan
tiivistys

Spiraalikierretty
laippatiiviste
SG/SGI/SR/SRIR
KampaprofiiliLaippatiiviste
KG1/KR
Steel Trap™
Laippatiiviste
Laipan jousikuormitus

= Paras vaihtoehto

= Parempi vaihtoehto

= Hyvä vaihtoehto
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Jousikuormitus
Laipat ja lämmönsiirtimet

Tiivistysratkaisuja staattisiin
laitteisiin

Parantavat luotettavuutta, vähentävät päästöjä ja
alentavat kokonaiskustannuksia, käyttämällä räätälöityjä
tiivistysratkaisuja kriittisissä laipoissa
Tekniset tiedot

5500

5505L

5505H

Materiaalit

Erityinen
ruostumattoman
teräksen seos

Oksidipinnoitteinen kromiteräs

Lämpötila

-200 °C...300 °C

Erikoisvahva,
korkeaa lämpötilaa- ja korroosiota
kestävä ruostu
maton terässeos
-100 °C...350 °C

0 °C...600 °C

hyvä

keskitasoinen

Korroosion kestokyky hyvä

Sovellukset	
Käytä yhdessä Chesterton® kampaprofiili- tai Steel Trap™
laippatiivisteiden kanssa prosessilaipoissa, lämmönsiirtimissä,
säiliöissä, reaktoreissa, venttiilin kansissa, koteloissa, näkölaseissa
Takuu

Kolmen vuoden takuu (katso laipan jousikuormituksentakuuehtoja)

	Luotettavuutta
pysäytyksestä toiseen
n	Vähentää merkittävästi
seisokkiaikaa kriittisissä
laitteissa
n	Alentaa päästöjä ja täyttää
ympäristömääräykset
n	Vähentää vuotoja ja
tuotehäviöitä
n	Vähentää turvallisuus- ja
kunnossapitohuolia
n	Parantaa tehtaan
tehokkuutta ja alentaa
kokonaiskustannuksia
n

Chesterton® -jousikuormitusjärjestelmä
Chestertonin laipan jousikuormitus parantaa laipan luotettavuutta,
lisäämällä kimmoenergiaa laipan rakenteeseen. Tämä varmistaa
sen, että ennalta laskettu laippatiivisteen jännitys pysyy yllä paineen
heilahteluista, laippatiivisteen paksuuden häviöstä tai lämpö
vaihteluista huolimatta. Chestertonin laippajouset on erityisesti
suunniteltu laippasovelluksiin ja säilyttävät joustavuutensa
äärimmäisissä mekaanisissa ja lämpötilaolosuhteissa.
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Venttiilit
Teknisesti toteutettu tiivistysjärjestelmä, joka pitää yllä
toimivuuden ja parantaa luotettavuutta — seisokista
seisokkiin — ympäristömääräyksiä noudattaen
Tiivistysratkaisuja staattisiin
laitteisiin

Tekniset tiedot
Materiaalit	
Puristettu grafiittitiiviste 5300, jossa on 1600 Inconel® -lujitettu punottu
grafiittipunostiiviste, hiiliholkki ja jousisarjat.
Paine

317 bar

Lämpötila
Maksimi

2 760 °C hapettamattomassa ympäristössä

		
Minimi

430 °C hapettavassa ympäristössä
-240 °C

pH	
0-14 paitsi sumuava rikkihappo, sumuava typpihappo, kuningasvesi,
fluori, suolahappo ja fluorivetyhappo.
Sovellukset	
Sulkuventtiilit ja paineilmalla/moottorilla toimivat venttiilit
voimalaitoksia, petrokemiaa, öljynjalostusta, kemiaa ja muita
teollisuudenaloja varten.
Takuu

Viiden vuoden takuu (katso venttiilin päästöjen takuuehtoja)

Chesterton 5300 ja 1600 -tiivistysratkaisut läpäisevät API 589 palotestin

Komponentit
Tyypin 5150
jousikuormitussarjat

	Parantaa luotettavuutta
kriittisissä venttiileissä
n	Kompensoi järjestelmän
painehäiriöitä, tärinää, ja
lämpövuorottelua
n	Estää laipan kiristysvoiman
pienenemisestä
aiheuttaman vuodon
n	Pidentää
vikaantumisvälejä
n	Alentaa kunnossapidon
kustannuksia
n	Alentunut karan kitka
varmistaa toimivuuden
n

Tyypin 5100 hiiliholkki

Tyypin 5300 tiivistysrenkaat

Tyypin 1600 päätyrenkaat

Muut versiot
Chesterton® 1724E jousikuormitussarjat päästöjen
ja kemikaalien hallintaan
Jousikuormitussarjamme 1724E yhdistää
punotun PTFE-punostiivisteen 1724 ja
jousikuormituksen edut. Järjestelmä on TALuft -hyväksytty ja saa aikaan erinomaisen
päästöjen hallinnan ja maksimaalisen
kemiallisen keston. Sarjoja voidaan
käyttää sulkuventtiileissä, moottorikäyt
töisissä venttiileissä ja säätöventtiileissä.

Chesterton® 5800 Säätöventtiilien
jousikuormitussarjat
Grafiittikiilatiiviste 5800
vähentää venttiilivarren
kitkaa 30 %, verrattuna
neliönmuotoiseen
poikkileikkaukseen
puristettuun grafiittiin.
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Päästöjen hallinta
Alhaisten päästöjen venttiilipunostiiviste
1622

Tiivistysratkaisuja staattisiin
laitteisiin

Päästönhallintapunostiiviste sulkuventtiileihin
Chestertonin® 1622 päästöjen punostiiviste on suunniteltu
minimoimaan venttiilien päästöjä ja se ylittää nykyiset päästöjen
vaatimukset jalostamojen, petrokemian ja kemian teollisuuksissa.
Tekniset tiedot
Materiaalit	
Inconel-langalla lujitettu joustava grafiittipunostiiviste, jossa
on erityiset täyteaineet
Paine

260 bar

Lämpötila

maks. 650 °C (höyry)

maks. 455 °C (hapettava ympäristö)

pH	
0-14 paitsi vahvoissa hapettimissa
Sovellukset	
Päästövaatimuksia noudattavat sulkuventtiilit jalostamojen,
petrokemian ja kemian teollisuuksissa
Soveltuvat standardit ja hyväksynnät: API 622 -testattu ja hyväksytty, paloturvallinen API 607
-standardin mukaisesti, ChevronTexaco -standardi testattu ja läpäisty, API 589 ja
API 607 -palohyväksyntä

	Äärimmäisen alhaiset päästöt
n
Paloturvallinen
n
Yhden kelan pakkaus
n
Korkean paineen kestokyky
n
Taattu suorituskyky
n

Tukiohjelma

Chesterton® vuotojen ilmaisu ja korjaus
Chestertonin palveluohjelma, joka
auttaa tehtaita noudattamaan
ympäristövaatimuksia, tekemään
tehtaista turvallisempia ja
vähentämään kustannuksia.

Vähentää päästöjä
Korjaa vuodot

Tunnista
toimimattomat kohteet
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TULOKSET

TOIMENPIDE

Chesterton
LDAR
Ohjelma

Terveellinen ja
turvallinen työympäristö

Tuottaa säästöjä

Tiivistysratkaisuja staattisiin laitteisiin — VENTTIILIPUNOSTIIVISTEET

1600
Edistyksellinen venttiilinkaran punostiiviste
Suoraan kelalta, päästötakuu
Tekniset tiedot
Materiaalit

Inconel® -langalla vahvistettu joustava grafiittipunostiiviste

Sovellukset

Sulkuventtiilit, päätyrenkaina säätöventtiileissä, moottorikäyttöiset venttiilit ja nuohoimet

Koot

3,2-25,4 mm (1/8-1")

Paine

580 bar

Lämpötila

				
pH

Maks. 650 °C (höyry)
Maks. 455 °C (hapettava ympäristö)

0-14 paitsi vahvat hapettimet

n

n

1724

	Erinomainen päästöjen
hallinta

n

	Korkean paineen kestokyky

n

	Taattu suorituskyky

n

Tiivistysratkaisuja staattisiin
laitteisiin

Soveltuvat standardit ja hyväksynnät: Läpäissyt API 589 -standardit API 607 lämpötiloissa ja paineissa

	Paloturvallinen

	Helppo leikata oikeaan
kokoon työpaikalla

Venttiilien PTFE-punostiiviste
Erinomainen päästöjen hallinta ja kemikaalien kestokyky
Tekniset tiedot
Materiaalit

PTFE-lanka ja suojaavat voiteluaineet

Sovellukset

Sulkuventtiilit, moottorikäyttöiset venttiilit, säätöventtiilit

Koot

3,2-25,4 mm (1/8-1")

Paine

210 bar

pH

0-14

Lämpötila

260 °C

Soveltuvat standardit ja hyväksynnät: TA-Luft (jousikuormitettu)

n

n

n

	Erinomainen kemikaalien
kestokyky
	Erinomainen päästöjen
hallinta
	Pysyy taipuisana

5800
Grafiittikiilatiiviste
Patentoitu säätöventtiilien tiivistysratkaisu, suunniteltu alentamaan
venttiilinkaran kitkaa ja parantamaan tiiveyttä
Tekniset tiedot
Materiaalit

Esipuristettu korkean puhtausasteen grafiitti

Sovellukset

Säätöventtiilit

Paine

210 bar (ei päätyrenkaita)

		
pH

Lämpötila

310 bar (1600 päätyrenkaat)		

2 760 °C (hapettamattomassa ympäristössä)
430 °C (hapettavassa ympäristössä)

n

0-14
n

Soveltuvat standardit ja hyväksynnät: Täyttää API 589 -palotestivaatimukset
n

	Dramaattisesti parannettu
venttiilin karojen vaste
	Pienen päästön takuu
	Erinomainen kemikaalien
ja lämmön kestokyky
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Tiivistysratkaisuja staattisiin laitteisiin — LAIPPATIIVISTEET
PUOLIMETALLISET LAIPPATIIVISTEET

Kampaprofiili
Hyvin toimiva semimetallinen tiivistys
Hyvin luotettava laippatiiviste, jolla saadaan erinomainen päästöjen hallinta
Tekniset tiedot

Tiivistysratkaisuja staattisiin
laitteisiin

Materiaalit	Ruostumaton teräsrunko ja grafiitti- tai PTFE-tiivistyselementti
(muita materiaaleja saatavissa)
Sovellukset

Putkien laipat, lämmönsiirtimet, säiliöt, reaktorit, venttiilien kannet, kotelot

Paine

300 bar

Lämpötila

				

(inertti väliaine -200 °C...900 °C)

				

PTFE tiivistyskerros 300 °C

pH

n

grafiittitiivistyskerros 550 °C

n

0-14

n

Soveltuvat standardit ja hyväksynnät: TA-Luft
n

Spiraalitiiviste

	Sertifioitu pienipäästöinen
toimivuus
	Korkea luotettavuus
	DIN- ja ANSI- standardien
mukaiset laippatiivisteet
	Räätälöityjä muotoja
saatavissa, lämmönsiirtimien tiivisteet mukaan
lukien

Edullinen semimetallinen tiivistys
Erinomainen päästöjen hallinta monipuolisena tehtaan yleisenä
laippatiivisteenä
Tekniset tiedot
Materiaalit	Ruostumattomat terässpiraalit ja grafiitti- tai PTFE-tiivistyskerros, ruostumaton teräksinen
sisempi rengas, pinnoitettu hiiliteräksinen ulompi rengas (muitakin materiaaleja
saatavina)
Sovellukset

Putkien laipat, säiliöt, reaktorit, venttiilien kannet, kotelot

Paine

350 bar

Lämpötila

				
pH

grafiittitiivistyskerros 450 °C
PTFE tiivistyskerros 300 °C

n

	Taloudellinen
puolimetallinen ratkaisu
Alhaiset päästöt

n

n

0-14

Soveltuvat standardit ja hyväksynnät: TA-Luft

	
DIN- ja ANSI- standardien
mukaiset laippatiivisteitä ja
räätälöityjä muotoja
saatavissa
Erilaisia konfiguraatioita

n

Steel Trap™ laippatiiviste
Hyvin suorituskykyinen puolimetallinen laippatiiviste
Innovatiivinen laipan tiivistysjärjestelmä laippojen turvalliseen ja kestävään
tiivistykseen vaativassa käytössä
Tekniset tiedot
Materiaalit
		

Metallirunko käytännöllisesti katsoen mitä tahansa metallia, jossa on grafiitti-,
PTFE- tai keraamiset tiivistyselementit

Sovellukset

Putkien laipat, lämmönsiirtimet, säiliöt, reaktorit, venttiilien kannet, kotelot

Paine

415 bar

Lämpötila

Ilmakehä -200 °C...500 °C

				

Höyry enintään 650 °C

				

Inertti väliaine -200 °C...900 °C

pH

n

0-14

Soveltuvat standardit ja hyväksynnät: TA-Luft

30

n

n

	Ohut rakenne ja pehmeä
tiivistysmateriaalin
kapselointi saa aikaan
paremman turvallisuuden
	Korvaa levytiivistyksen
ilman laitemuutoksia
	Voidaan valmistaa lähes
minkä muotoisena tahansa

LEVYTIIVISTEET

Duragraf F
Paisutettu grafiittilevy
Helppokäyttöinen, taloudellinen, yleiskäyttöinen grafiittilevy, jossa on litteä
ruostumaton teräsvahvike
Tekniset tiedot
Joustava grafiitti ja 50 µm paksu litteä vahvike AISI 316 ruostumatonta terästä

Sovellukset

Putkien laipat, säiliöt, reaktorit, venttiilien kannet, kotelot

Saatavissa olevat
paksuudet

1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 3 mm

Levyn koko

1 000 mm x 1 000 mm

Paine

100 bar

pH

0-14

n

n

Lämpötila

500 °C
n

Soveltuvat standardit ja hyväksynnät: DVGW, BAM

Duragraf T

	Helposti käsin leikattavissa

Tiivistysratkaisuja staattisiin
laitteisiin

Materiaalit

	
Erinomainen toimintakyky
höyryllä ja aggressiivisilla
väliaineilla
	
Saatavissa valmiiksi
leikattuina tiivisteinä
vakio- ja erikoiskokoisina

Paisutettu grafiittilevy
Erittäin puhdas grafiittilevy, jossa on kielekkeillä varustettu ruostumaton
teräsvahvike
Tekniset tiedot
Materiaalit

Joustava grafiitti, jossa on kielekkeillä varustettu 100 µm AISI 316 vahvike.

Sovellukset

Putkien laipat, säiliöt, reaktorit, venttiilien kannet, kotelot

Saatavissa olevat
paksuudet

1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 3 mm

Levyn koko

1 500 mm x 1 500 mm

Paine

120 bar

pH

0-14

n

Lämpötila

500 °C

n

n

Soveltuvat standardit ja hyväksynnät: DVGW, KTW, BAM, täyttää Shell Spec MESC SPE 85/203 -ohjearvot

553

	Saatavissa ydinteollisuuden
laatuna
	
Mekaaninen sitominen
varmistaa puhtauden
	
Saatavissa valmiiksi
leikattuina tiivisteinä
vakio- ja erikoiskokoisina

Ympäristötiiviste
Erityisesti suunniteltu pitämään ympäristö puhtaana vaarallisista aineista,
yhdistämällä ekologinen koostumus ja erinomaiset tiivistysominaisuudet
Tekniset tiedot
Materiaalit

Aramidikudut, lasikuidut, erityiset täyteaineet ja NBR-sideaine

Sovellukset

Öljyt, kaasut, kemikaalit, kylmäaineet, höyry, vesi kaikissa teollisuuksissa

Paine

120 bar

Lämpötila

450 °C
n

Soveltuvat standardit ja hyväksynnät: DVGW-hyväksytty, KTW-hyväksytty, BS 7531 laatu X, API 607 palohyväksyntä,
TA-Luft
n

n

	Toimii höyryillä, kemikaaleilla ja erilaisilla hiilivedyillä
	Erinomainen yleiskäyttöinen jalostamon
laippatiiviste
	Korkea lämpötilan ja
paineen toimintakyky
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Tiivistysratkaisuja staattisiin laitteisiin — LAIPPATIIVISTEET

455EU
Yleiskäyttöinen laippatiivistelevy
Monitoiminen laippatiiviste, jolla on erinomainen toimintakyky
matalapaineisessa höyryssä ja kevyillä kemikaaleilla
Tekniset tiedot
Materiaalit

Aramidikuidut, erikoistäyteaineet ja NBR-sideaine

Tiivistysratkaisuja staattisiin
laitteisiin

Sovellukset	
Nesteet ja kaasumaiset väliaineet, juomavesisovellukset, yleiset sovellukset
teollisuudessa
Saatavissa olevat
paksuudet

0,5 mm, 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 3 mm

Levyn koko

1 500 mm x 1 500 mm

Paine

85 bar

n

n

Lämpötila

250 °C

Soveltuvat standardit ja hyväksynnät: DVGW, KTW, BS 7531 laatu Y

n

557

	Edullinen laippatiiviste
yleisiin prosessisovelluksiin
	Toimii höyryssä ja keveissä
kemian sovelluksissa
	Saatavissa valmiiksi
leikattuina tiivisteinä
vakio- ja erikoiskokoisina

Suorituskykyinen laippatiivistelevy
Luja levytiiviste, joka on suunniteltu erityisesti vaativiin sovelluksiin
kemian-, petrokemian sekä sellu- ja paperiteollisuudessa
Tekniset tiedot
Materiaalit

Hiilikuidut, erityiset täyteaineet ja NBR-sideaine

Sovellukset	
Höyry, alkalinen väliaine, yleiset sovellukset kemian, petrokemian teollisuuksissa
sekä sellu- ja paperiteollisuudessa
Saatavissa olevat
paksuudet

0,5 mm, 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 3 mm

Levyn koko

1 500 mm x 1 500 mm

Paine

100 bar

n

Lämpötila

300 °C

n

Soveltuvat standardit ja hyväksynnät: DVGW, BAM, BS 7531 laatu X

	Kestää erinomaisesti
alkalisia väliaineita ja
höyryä
	
Saatavissa valmiiksi
leikattuina tiivisteinä
vakio- ja erikoiskokoisina

ECS-T
PTFE-levytiiviste
Täytetty PTFE-levy, jolla on erinomaiset mekaaniset ominaisuudet ja verraton
kemikaalien kestokyky
Tekniset tiedot
Materiaalit

PTFE ja täyteaineita

Sovellukset	
Käyttö korkeissa paineissa ja lämpötiloissa, erityisesti kemian ja hiilivedyn tehtaissa
voimakkaille hapoille
n

Saatavissa olevat
paksuudet

1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 3 mm

Levyn koko

1 500 mm x 1 500 mm (paitsi 1 mm paksuus: 1 200 mm x 1 200 mm)

Paine

83 bar

pH

0-14

Soveltuvat standardit ja hyväksynnät: FDA, TA-Luft
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n

Lämpötila

260 °C

n

	Hyvä kemikaalien kestokyky
	Erinomainen vahvoille
hapoille
	Saatavissa valmiiksi
leikattuina tiivisteinä
vakio- ja erikoiskokoisina

Oheistuotteet
Laippojen pulttikiinnitys perustuu tarkkaan kiristämiseen vuotamattomuuden varmistamiseksi.
Voitelemattomien pulttien tarkka kiristäminen on mahdotonta. Chestertonin kiinnileikkautumisen
estoainetuotteet antavat tasaisen kitkakertoimen pultin ja mutterin kierteiden väliin ja varmistavat
siten, ettei vuotoja ja vähäisiä päästöjä esiinny. Siirry sivulle 54.

783 ACR

615 HTG

Hyvin suorituskykyiset,
äärimmäisen paineen
kiinnileikkautumisen
estoaine.
Siirry sivulle 54.

Kiinnileikkautumisen
estoaine, joka antaa
erinomaisen
korroosiosuojauksen
mutterille, pulteille ja
mekaanisille rakenteille.
Siirry sivulle 54.

Hyvin suorituskykyinen
rasva ankariin
käyttöolosuhteisiin.
Siirry sivulle 52.

652

800 GoldEnd®teippi

Pneumatiikan voiteluja parannusaine
puhdistaa ja suojaa
pneumaattisia laitteita
ja paineilmakäyttöisiä
venttiilejä ja pidentää
niiden kestoikää.
Siirry sivulle 51.

Tiivistysratkaisuja staattisiin
laitteisiin

785 ja 785 FG

Ankaraan käyttöön
tarkoitettu, repeytymistä
kestävä PTFEtiivistysteippi.
Siirry sivulle 56.
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PUMPPUJEN LUOTETTAVUUSRATKAISUJA
Olipa kyseessä edistyksellinen akselin tiivistys,
vaihteiston suojaus tai
suojaavat pinnoitteet,
Chesterton toimittaa
täydellisen ratkaisun
pumpun luotettavuuden
parantamiseksi.

Tiivistä tiivistepesä luotettavasti
ja vältä laitteen purkaminen
442™ halkaistua mekaanista
tiivistettä käyttämällä

Ajanmukaista tiivistyksen
toimivuus
S10 yksitoimisilla kasettitiivisteillä
tai S20 kaksoiskasettitiivisteillä

Ajanmukaista käyttämällä
tehostettua punostiivistys
järjestelmää SuperSet -sarjalla,
punostiivistyksen
kestoiän pidentämiseksi

Suojaa tiivistepesää ja
vähennä huuhtelunopeutta
14K-kuristusholkeilla

Pumpun kierukan suojaus kemiallisesta
rasitukselta, eroosiolta, korroosiolta ja
hankausrasitukselta ARC 858 ja
ARC 855 komposiiteilla

Eliminoi hankaavat hiukkaset
tiivistepesästä ja pidennä
tiivistyksen ja tiivistepunoksen
kestoikää SpiralTrac™ -säätimellä.

Uudista, entisöi ja pinnoita
siipipyörän siivet ARC 855
hankautumiselta
suojaavalla nestemäisellä
komposiittipinnoitteella

SpiralTrac™ on tavaramerkki, jonka omistaa EnviroSeal Engineering Products Ltd.
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Tee minkä tahansa kokoinen laippatiiviste
muovautuvasta 860 polymeeritiivisteaineesta
Tiivistä ja suojaa pumpun kierreliitokset 800 GoldEnd® -teipillä
Vähennä kunnossapito
kustannuksia ja holkin
kulumista edistyksellisellä
pumppujen
1730 punostiivisteellä

Erittäin luotettavia
tiivistepesän
tiivistysratkaisuja
korkean viskositeetin
nesteille ja jauheille
30KC patruunatiivisteellä
Estä pulttien ruostuminen ja
kiinnileikkautuminen 783 ACR
kiinnileikkautumisen
estoaineella.
Estä kitkakorroosio ja
syöpyminen, varmistaen samalla
laakereiden toimivuuden
783 ACR kiinnileikkautumisen
estoaineella
Uudista ja suojaa kuluneet
akselit ARC10 työstettävällä
komposiitilla

Tiivistä kierteitetyt liittimet
800 GoldEnd® -teipillä tai
900 GoldEnd® -tahnalla

Suojaa laakerin kotelo
30K laakerin suojuksella tai
helposti asennettavalla
33K halkaistulla laakerin
suojuksella
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Tiivistysratkaisuja fluiditekniikkaan

Omistautunut laadulle
ja luotettavuudelle
Tekniset polymeeriratkaisut
Chestertonin Engineered Polymer Solutions -ryhmä on parhaiten toimivien polymeeritiivisteiden
maailmanlaajuinen valmistaja ja toimittaja. Yhdistämme teknisen asiantuntemuksemme ja
uusimman materiaaliteknologian parhaiden ratkaisujen tuottamiseksi teollisuudelle.
n
n

Hydrauliset ja pneumaattiset tiivisteet
Jousikuormitteiset tiivisteet

n
n

Räätälöidyt tiivisteet
Huolto-ohjelmat

Materiaalit ja innovaatio

SpeedSeal®

Hyödynnämme nykyajan polymeeritekniikan koko
aluetta tukemaan laajaa valikoimaa teollisuuden
sovelluksia.

Chesterton tarjoaa paikallista palvelua täysin
emoyhtiöön integroiduista valmistustehtaista, joissa
käytetään uusinta teknologiaa, joustavaa koneistusta
ja puolivalmiita materiaaleja. Tämän ansiosta voimme
tarjota laajan valikoiman tuotteita— samana päivänä
toimitettaviksi.

Suunnittelut ja asiantuntemus
Suunnittelijamme hyödyntävät vuosien kokemusta
suunnitellessaan lisäarvoa tuovia tuotteita ja
keskittyvät jatkuvasti laitteiden suorituskyvyn
parantamiseen.

Ratkaisut ja palvelut
Paikalliset aluemaahantuojamme, myyjämme ja
asiantuntijamme ovat läheisessä yhteistyössä
asiakkaiden kanssa alan parhaimman palvelun
tarjoamiseksi.

Fluiditekniikan käyttöopas
Pyydä paikallista Chestertonin edustajaa auttamaan parhaan tuotteen valitsemisessa sovellukseesi.

Edestakainen liike
Nopeus
maks.
15 m/s
(3 000 ft/
min)

Tyypit

Cap -tiivisteet
(varsi ja mäntä)

Pyyhkijät

Varren
tiivisteet,
U-kupit

Varren
tiivisteet,
pakkatiivisteet

maks. 1 m/s
(200 ft/min)
Männäntii
visteet,
U-kupit

Männän
tiivisteet,
pakkatiivisteet

Tuote

Profiili
Sarja

valu

Kulumisen
kesto

Kitka

**työst.

hyd.

pne.

halk

Alh

Kesk

Kork

Alh

Kesk

RCCS

Kaksitoiminen, kaksiosainen tiiviste

l

l

l

l

l

PCCS

Kaksitoiminen, kaksiosainen tiiviste

l

l

l

l

l

W5K,
W21K

Positiivinen kulmaprofiili ja laippa

l

l

l

l

R10K,
R22KN

Yksitoiminen, positiivinen
kulmaprofiili

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

R23K

Yksitoiminen, pyöristetty
tiivistyspinta pneumaattisiin
sovelluksiin

R8K

Yksitoiminen, positiivinen
kulmaprofiili, moniosainen
pakkatiiviste

l

l

l

l

l

l

R11K

Yksitoiminen, negatiivinen
kulmaprofiili, kaksiosainen
pakkatiiviste

l

l

l

l

l

l

R28K

Yksitoiminen, positiivinen
kulmaprofiili, moniosainen
pakkatiiviste

l

l

l

l

l

R28K1

Yksitoiminen, positiivinen
kulmaprofiili, moniosainen
pakkatiiviste

l

l

l

l

P10K,
P22KN

Yksitoiminen, positiivinen
kulmaprofiili

P23K

Yksitoiminen, pyöristetty
tiivistyspinta pneumaattisiin
sovelluksiin

P8K

Yksitoiminen, positiivinen
kulmaprofiili, moniosainen
pakkatiiviste

P28K

P28K1

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Yksitoiminen, positiivinen
kulmaprofiili, moniosainen
pakkatiiviste

l

l

l

Yksitoiminen, positiivinen
kulmaprofiili, moniosainen
pakkatiiviste

l

l

Metriset ja tuumaiset laakerinauhat

WR

Räätälöidyt laakerinauhat

Tukirenkaat

9K

maks.
0,75 m/s
(150 ft/min)

Puristus
tiivisteet,
(varsi ja mäntä)

Staattinen

Venttiilitii
visteet

l

l

l

18K,
19K

Vaihdettavat
laakerit

Piirteet

Kuvaus

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Varmistusrenkaat tai tukirenkaat

l

l

l

l

l

l

R20K,
P20K

Kaksitoiminen, negatiivinen
kulmaprofiili, alhaisen nopeuden
hydrauliset sovellukset

l

l

M20KOR

Staattinen tiiviste O-renkaan
ajanmukaistuksiin hydraulisissa
venttiileissä

l

l

l

l

Kork

l

l

**Työstetty tuote, ei vaadi koneistusta.
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Polymeeritiivisteet – Perusmateriaalit

polymeerimateriaalit
Chestertonin ainutlaatuiset kertamuoviset polyuretaanit (EU) ovat edistyksellisimpiä
tiivistemateriaaleja, jotka antavat ensiluokkaisen suorituskyvyn hydraulisissa,
pneumaattisissa ja pyörivissä laitteissa. Tämä nykytekniikan mukainen polymeeri
teknologia on kenttätestattu ja osoitettu hyväksi mitä vaativimmissa sovelluksissa
eri puolilla maailmaa.

AWC800
Punainen polymeeri

Tiivistysratkaisuja fluiditekniikkaan

AWC800, Chestertonin polymeeritiivisteohjelman perusta,
on käytettävissä useimpiin tiivistemuotoihin.

Käyttöolosuhteet
-50 °C...+85 °C

Paine

Maksimi 100 MPa

Nesteiden yhteensopivuus

Mineraaliöljypohjaiset nesteet, HFA-E, HFB (ISO 6743-4)

Pintanopeus (yhtäjaksoinen)

Edestakainen 1,0 m/s, pyörivä 0,5 m/s

Kitkakerroin

Käynti kuivana 0,18-0,22

Varastointiaika

>25 vuotta

AWC800 on PU-luokan EU-polyeetteriaine

AWC800 on saatavissa
valettuja tiivisteitä varten
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	Erittäin hyvä tiivistyskyky
ja vuotamaton toiminta
n	Erinomainen kulumisen
ja hankauksen kestävyys
ankaria ympäristöjä varten
n	Sisäänrakennettu
voiteluaine ja
pitkäkestoinen, elastinen
muisti antavat pitemmän
kestoiän
n	Tehtaan laajuinen käyttö
n

Lämpötila

AWC800 on varastossa
kaikissa Chesterton SpeedSeal
-pisteissä työstettyjen
tiivisteiden nopeaa toimitusta varten

AWC850
HGT polymeeri

AWC850:n hyvin glykolia kestävä materiaali on upouutta materiaalitekniikkaa,
joka kestää glykolipohjaisia HFC-hydraulinesteitä.

AWC860

Kirsikan värinen polymeeri
Mekaanisten ominaisuuksiensa ansiosta AWC860 sopii parhaiten hyvin vaativiin,
raskaan käytön sovelluksiin, joissa se auttaa pidentämään laitteen keskimääräistä
vikaantumisväliä.

AWC805

Sininen polymeeri
AWC805 polymeeri on pehmeämpi materiaali, joka mukautuu epätasaisiin
kosketuspintoihin kuluneissa tai vioittuneissa laitteissa ja lykkää niiden kalliita
korjaustarpeita.

AWC860 kirsikan värinen polymeeri

Seals for Fluid Power

AWC805 sininen polymeeri

AWC850 HGT-polymeeri

Kuvaus ja
edut

• Erittäin elastinen
• Pidentää tehokasta toimivuutta hieman kuluneissa
laitteissa
• Mukautuu epätasaisiin
pintoihin

• Sopiva korkeampiin lämpötiloihin
• Vankka polymeerirakenne
• Pitempi kestoikä erinomaisen
hankauksenkestävyyden ansiosta
• Erittäin alhainen kitka

• Kestää HFC glykolipohjaisia
hydraulinesteitä
• Pitempi kestoikä uuden materiaalitekniikan ansiosta
• Erinomainen kulumisen ja hankauksen kestokyky

Tyypillinen
käyttö

• Kaivosteollisuuden laitteet
• Pölyinen ympäristö
• Puristimet
• Vanhat kuluneet
hydraulilaitteiden sylinterit

• Kaivosteollisuuden laitteet
• Takomakoneet
• Terästeollisuus
• Raskaat käyttösovellukset

• Palovaaralliset ympäristöt
• Terästeollisuus
• Taonta
• Ruiskuvalu

Lämpötila

-50 °C...85 °C

-50 °C...120 °C

-50 °C...105 °C

Paine

Maks 103,5 MPa

Maks 103,5 MPa

Maks 103,5 MPa

Nesteiden
yhteensopivuus

Mineraaliöljypohjaiset nesteet,
HFA-E, HFB (ISO 6743-4)

Mineraaliöljypohjaiset nesteet,
HFA-E, HFB (ISO 6743-4)

HFC, enimmillään 100 % glykolin
väkevyys

Kitkakerroin

0,35 käynti kuivana

0,18-0,22 käynti kuivana

0,18 käynti kuivana

Murtovenymä

580 %

540 %

600 %

Lisätietoja tuotteiden yhteensopivuudesta on osoitteessa www.chesterton.com/ENU/Resources/ProductLiterature/
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Tiivistysratkaisuja fluiditekniikkaan

Käyttöolosuhteet

Tiivistysratkaisuja fluiditekniikkaan – Hydrauliset ja pneumaattiset tiivisteet

11K
Katkaistu, kaksiosainen
hydraulinen varrentiiviste
Poistaa tarpeen purkaa laite asennuksen
aikana ja toimii kuluneilla,
naarmuuntuneilla pinnoilla
n

Ohjearvot
Materiaali
(merkintä)

Kokoalue*
mm (tuumaa)

Lämpötila
˚C (˚F)

Paine
MPa (psi)

Nopeus
m/s (ft/min)

AWC700 (FKM)

6-152 (1/4-6)

AWC800 (EU)

6-1 400 (1/4- 55)

-30-200 (-20-400)

34,5 (5 000)

1,5 (300)

-50-85 (-60-185)

103,5 (15 000)

AWC805 (EU)

1 (200)

6-1 320 (1/4-52)

-50-85 (-60-185)

103,5 (15 000)

0,5 (100)

AWC830 (EU)

6-254 (1/4-10)

-35-75 (-30-165)

52,0 (7 500)

0,9 (185)

AWC850 (EU)

6-254 (1/4-10)

-50-104 (-60-220)

103,5 (15 000)

0,9 (185)

AWC860 (EU)

6-508 (1/4-20)

-50-120 (-60-250)

103,5 (15 000)

1,25 (250)

tuotteiden poikkileikkaukset:

Tiivistysratkaisuja fluiditekniikkaan

R11K

R11KSPCR

n

n

n

	
Halkaistu rakenne eliminoi
laitteen purkamistarpeen
	
Yksi optimoitu tiivistekonsepti erilaisiin
puristinsovelluksiin
	
Kahden materiaalin yhdistelmä toimii sekä uusissa
että kuluneissa laitteissa
	
Rakenne eliminoi välilevyt ja
myöhemmät säädöt

R11KWSPCR

8K™
Katkaistu pakka hydraulisen
varren sovelluksiin
Edistyksellinen pakkatekniikka
korkeanopeuksisiin hydraulisiin
sovelluksiin ja naarmuuntuneita,
mekaanisesti vioittuneita varren ja
männän pintoja varten
n

Ohjearvot
Materiaali
(merkintä)

n

Kokoalue*
mm (tuumaa)

Lämpötila
˚C (˚F)

Paine
MPa (psi)

Nopeus
m/s (ft/min)

AWC700 (FKM)

6-152 (1/4-6)

AWC800 (EU)

6-1 400 (1/4-55)

-30-200 (-20-400)

34,5 (5 000)

1,5 (300)

-50-85 (-60-185)

103,5 (15 000)

1 (200)
0,5 (100)

AWC805 (EU)

6-1 320 (1/4-52)

-50-85 (-60-185)

103,5 (15 000)

AWC830 (EU)

6-254 (1/4-10)

-35-75 (-30-165)

52,0 (7 500)

0,9 (185)

AWC860 (EU)

6-508 (1/4-20)

-50-120 (-60-250)

103,5 (15 000)

1,25 (250)

tuotteen poikkileikkaus:

8K

*Tiedustele Chestertonin edustajalta suurempia kokoja
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n

n

	
Katkaistut komponentit
helpottavat asennusta
	
Kevyt laippa toimii paremmin korkeilla nopeuksilla
kuin tavanomaiset sarjat
	
Huulirakenne, joka reagoi
paineisiin minimoi kitkan ja
pidentää kestoikää
	
Materiaalien yhdistelmät on
suunniteltu käytettäviksi
sekä uusissa että kuluneissa
laitteissa

10K™
Yksitoiminen U-kuppirakenne
varren ja männän sovelluksiin
Hyvin suorituskykyinen U-kuppirakenne
vaativimpiin hydrauliikan ja pneumatiikan
sovelluksiin
Ohjearvot

n

Materiaali
(merkintä)

Kokoalue*
mm (tuumaa)

Lämpötila
˚C (˚F)

Paine
MPa (psi)

Nopeus
m/s (ft/min)

AWC700 (FKM)

6-152 (1/4-6)

AWC800 (EU)

6-1 400 (1/4- 55)

-30-200 (-20-400)

34,5 (5 000)

1,5 (300)

-50-85 (-60-185)

103,5 (15 000)

AWC805 (EU)

1 (200)

6-1 320 (1/4-52)

-50-85 (-60-185)

103,5 (15 000)

0,5 (100)

AWC830 (EU)

6-254 (1/4-10)

-35-75 (-30-165)

52,0 (7 500)

0,9 (185)

AWC860 (EU)

6-508 (1/4-20)

-50-120 (-60-250)

103,5 (15 000)

1,25 (250)

tuotteiden poikkileikkaukset:

10K

n

n

10K1

n

	
Automaattinen tiivistys
optimaalisen tiivistys
voiman saamiseksi
minimaalisella
kitkavastuksella
	
Joustava huulen rakenne
kompensoi liiallista
säteittäistä välystä
kuluneessa laitteessa
	
Edistyksellinen materiaalitekniikka kestää naarmuuntuneita, vioittuneita pintoja
	
Positiivinen kallistettu
huuliprofiili pyyhkii lian pois
vastinpinnasta

Tiivistysratkaisuja fluiditekniikkaan

22K
Yksitoiminen, U-kuppi
varren ja männän
sovelluksiin hydrauliikassa
Monipuolinen perhe hyvin
suorituskykyisiä hydraulitiivisteitä
vakio- ja korkea- paineen sovelluksiin
n

Ohjearvot
Materiaali
(merkintä)

Kokoalue*
mm (tuumaa)

Lämpötila
˚C (˚F)

Paine
MPa (psi)

Nopeus
m/s (ft/min)

AWC700 (FKM)

6-152 (1/4-6)

-30-200 (-20-400)

34,5 (5 000)

0,75 (150)

AWC800 (EU)

6-1 400 (1/4- 55)

-50-85 (-60-185)

103,5 (15 000)

0,5 (100)

AWC830 (EU)

6-254 (1/4-10)

-35-75 (-30-165)

52,0 (7 500)

0,5 (100)

AWC850 (EU)

6-254 (1/4-10)

-50-104 (-60-220)

103,5 (15 000)

0,5 (100)

AWC860 (EU)

6-508 (1/4-20)

-50-120 (-60-250)

103,5 (15 000)

0,62 (125)

Soveltuvat standardit: DIN/ISO 5597, DIN/ISO 5597-1, DIN/ISO 7425-2

22KAER

22KAER1

22KE

22KEAER

n

n

tuotteiden poikkileikkaukset:

22K

n

22KEAER1

22KN

	
Yksitoiminen, U-kuppira
kenne, vuotamaton koko
käyttöalueella
	
Hankausta kestävä rakenne,
erinomainen toimivuus
hydrauliikan sovelluksissa
	
Huulen muoto estää
tiivisteen vääntymisen ja
helpottaa asennusta
	
Sovelluskohtaiset ratkaisut,
mukaan lukien tukirengas,
energiaosa ja dynaamiset/
staattiset huulirakenteet

22KN1

22KN5
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Tiivistysratkaisuja fluiditekniikkaan – Hydrauliset ja pneumaattiset tiivisteet

28K/28K1
Pakkatiiviste männän ja
varren sovelluksiin
hydrauliikassa
Monipuolinen perhe hyvin suoritusky
kyisiä hyväksi todettuja pakkatiivisteitä
raskaan käytön, hydraulisiin sovelluksiin
n

Ohjearvot
Materiaali
(merkintä)

Kokoalue*
mm (tuumaa)

Lämpötila
˚C (˚F)

Paine
MPa (psi)

Nopeus
m/s (ft/min)

AWC700 (FKM)

6-152 (1/4-6)

AWC800 (EU)

6-1 400 (1/4- 55)

-30-200 (-20-400)

34,5 (5 000)

1,5 (300)

-50-85 (-60-185)

103,5 (15 000)

AWC805 (EU)

1 (200)

6-1 320 (1/4-52)

-50-85 (-60-185)

103,5 (15 000)

0,5 (100)

AWC830 (EU)

6-254 (1/4-10)

-35-75 (-30-165)

52,0 (7 500)

0,9 (185)

AWC850 (EU)

6-254 (1/4-10)

-50-104 (-60-220)

103,5 (15 000)

0,9 (185)

AWC860 (EU)

6-508 (1/4-20)

-50-120 (-60-250)

103,5 (15 000)

1,25 (250)

n

n

n

tuotteiden poikkileikkaukset:

Tiivistysratkaisuja fluiditekniikkaan

28K

28K1

	Katkaistut komponentit
helpottavat asennusta
	
Symmetrinen huulen
rakenne varren ja
männän sovelluksiin
	
Joustavat huulet
vähentävät metalli
komponenttien
kitkakuormitusta
	
Valmistusprosessilla
saadaan joustavasti
valmistettua mitä kokoja
tahansa

28K2

20K™
Kaksisuuntainen
hydraulitiiviste raskaaseen
käyttöön
Vankka tiivisterakenne yhdistettynä hyvin
suorituskykyiseen polymeeritekniikkaan
vaativimpiin raskaan käytön, korkean
paineen sovelluksiin

n

Ohjearvot
Materiaali
(merkintä)

Kokoalue*
mm (tuumaa)

Lämpötila
˚C (˚F)

Paine
MPa (psi)

Nopeus
m/s (ft/min)

AWC700 (FKM)

6-152 (1/4-6)

-30-200 (-20-400)

34,5 (5 000)

1,5 (300)

AWC800 (EU)

6-1 400 (1/4- 55)

-50-85 (-60-185)

103,5 (15 000)

1 (200)

AWC830 (EU)

6-254 (1/4-10)

-35-75 (-30-165)

52,0 (7 500)

0,9 (185)

AWC850 (EU)

6-254 (1/4-10)

-50-104 (-60-220)

103,5 (15 000)

0,9 (185)

AWC860 (EU)

6-508 (1/4-20)

-50-120 (-60-250)

103,5 (15 000)

1,25 (250)

Soveltuvat standardit: DIN/ISO 4725-1, DIN/ISO 4725-2, DIN/ISO 6547
tuotteiden poikkileikkaukset:

R20K1

R20K2

R20K3

P20KDAER

P20K2P4

P20K1

P20K2

P20K3

P20K4

P20K5
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P20K6

n

n

n

	Ihanteellinen vaihtoehto
2-, 3- tai 4-osaisille
kansitiivisteen rakenteille
	
Erinomainen pursumisen
kestokyky
	
Hankausta kestävä rakenne
vaativiin olosuhteisiin
	
Erittäin hyvä kestokyky
shokkikuormitusta ja
paineiskuja vastaan

CCS
Varren ja männän tiivisteet
Hyvin suorituskykyinen, kaksiosainen
järjestelmä kaksisuuntaiseen tiivistykseen
hydrauliikan ja pneumatiikan sovelluksissa

Ohjearvot

n

Cap-materiaali
(merkintä)

Kokoalue*
mm (tuuma)

Lämpötila
˚C (˚F)

Paine
MPa (psi)

Nopeus m/s (ft/min)
Edestakainen/Pyörivä

**AWC800 (EU)
**AWC850 (EU)

enintään 1 400 (55)

-35-85 (-30-185)

34,5 (5 000)

0,85 (185)/0,5 (100)

6-254 (1/4-10)

-50-104 (-60-220)

34,5 (5 000)

**AWC860 (EU)

0,9 (185)/0,5 (100)

enintään 508 (20)

-35-120 (-30-250)

34,5 (5 000)

1,25 (250)/0,75 (150)

***AWC300 (lasitäytteinen PTFE)

enintään 600 (24)

-35-120 (-30-250)

34,5 (5 000)

15 (3 000)/5,0 (960)

***AWC400 (hiilitäytteinen PTFE)

enintään 600 (24)

-35-120 (-30-250)

34,5 (5 000)

15 (3 000)/5,0 (960)

**AWC500 (pronssitäytteinen PTFE)

enintään 600 (24)

-35-120 (-30-250)

34,5 (5 000)

15 (3 000)/5,0 (960)

Soveltuvat standardit: DIN/ISO 4725-1 ja 4725-2

**Buna-kumiosa
***FKM-kumiosa

n

n

n

tuotteiden poikkileikkaukset:

CCS

CCS1

CCS2

	
Uuden sukupolven PTFE ja
hyvin suorituskykyiset
polymeerit tarjoavat
paremman suorituskyvyn
	
Puristustiivisteen rakenne
lisää tiivistysvoimaa
järjestelmän paineen avulla
	
Dramaattisesti alentunut
kitka eliminoi takertelun
	
Erinomaiset kemikaaleja ja
kuumuutta kestävät
ominaisuudet

CCS3

Tiivistysratkaisuja fluiditekniikkaan

W5K ja W21K
Pyyhkijät hydraulisiin ja
pneumaattisiin sovelluksiin
Hyvin suorituskykyinen hydraulisten ja
pneumaattisten käyttölaitteiden/
järjestelmien suojaus
Ohjearvot
Materiaali
(merkintä)

Kokoalue*
mm (tuumaa)

Lämpötila
˚C (˚F)

Nopeus
m/s (ft/min)

AWC700 (FKM)

6-152 (1/4-6)

-30-200 (-20-400)

1,5 (300)

AWC800 (EU)

6-1 400 (1/4-55)

-50-85 (-60-185)

1 (200)

AWC830 (EU)

6-254 (1/4-10)

-35-75 (-30-165)

0,9 (185)

AWC850 (EU)

6-254 (1/4-10)

-50-104 (-60-220)

0,9 (185)

AWC860 (EU)

6-508 (1/4-20)

-50-120 (-60-250)

1,25 (250)

Soveltuvat standardit: DIN/ISO 6195, ISO 3320

n

n

n

n

	Positiivinen huulikulma
pyyhkii tehokkaasti lian
pois pinnasta
	Estää naarmuuntumisen ja
järjestelmän likaantumisen
	Hankausta kestävä rakenne
vaativiin olosuhteisiin
	Pidentää laitteiden ja
komponenttien kestoikää

tuotteiden poikkileikkaukset:

W5K

W21K

W21KT5

W21KC

W21KC1

W21KCS

W21KH

w21kr

W21KS

CW21K

CW21K1

CW21K2

CW21K3

WCCS

W21KM
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Tiivistysratkaisuja
– HydraulisetSeals
ja pneumaattiset tiivisteet
Polymer Seals – fluiditekniikkaan
Hydraulic and Pneumatic

23K
Pneumaattiset tiivisteet
varren ja männän
sovelluksiin
Ainutlaatuinen tiivisterakenne yhdessä
hyvin suorituskykyisen polymeeritekniikan
kanssa pienikitkaiseen tiivistykseen
pneumaattisissa sovelluksissa

n

Ohjearvot
Materiaali
(merkintä)

Kokoalue*
mm (tuumaa)

AWC700 (FKM)

6-152 (1/4-6)

AWC800 (EU)

6-1 400 (1/4-55)

AWC830 (EU)
AWC860 (EU)

Lämpötila
˚C (˚F)

Paine
MPa (psi)

-30-200 (-20-400)		

Nopeus
m/s (ft/min)
1,5 (300)

6-254 (1/4-10)

-50-85 (-60-185)		
0,9 (125)
-35-75 (-30-165)		

1 (200)
0,9 (185)

6-508 (1/4-20)

-50-120 (-60-250)		

1,25 (250)

n

n

tuotteiden poikkileikkaukset:

n

Tiivistysratkaisuja fluiditekniikkaan

R23K

	Ainutlaatuinen huuli
geometria saa aikaan
optimaalisen tiivistys
voiman pneumaattisia
laitteille
	Pyöristetty huulen rakenne
varmistaa jatkuvan voitelukalvon ja minimoi kulumista
	Ainutlaatuinen rakenne
minimoi kitkalämmön ja
energian kulutuksen
	Eliminoi takertelun

P23K

9K
Tukirenkaat hydraulisiin
sovelluksiin
Suunniteltu estämään tiivisteitä
pursumasta laitteen välyksiin raskaan
käytön, korkean paineen sovelluksissa
Ohjearvot

n

Materiaali
(merkintä)

Kokoalue*
mm (tuumaa)

Lämpötila
˚C (˚F)

AWC520 (puhdas PTFE)

6-600 (1/4-24)

kryogeeninen-230 (kryogeeninen-450)

AWC650 (asetaali)

6-381 (1/4-15)

-30-90 (-20-200)

AWC665 (nailon ja MoS 2)

>381-1 450 (>15-57)

-40-105 (-40-212)

AWC663 (PA-6)

6-600 (1/4-24)

-40-105 (-40-212)

n

n

tuotteiden poikkileikkaukset:
n

R9K

R9KD

R9K2

P9K

P9KD

P9K2

ORB
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	Estää tiivistyselementin
pursumisen laitteen välyksiin: parantaa huoltoväliä
Työstöprosessi, tarjoaa
joustavuutta valmistaa mikä
koko tahansa
	
Saatavana eri poikkileikkauksina ja materiaaleina
	
Katkaistu rakenne helpottaa
asentamista

18K ja 19K
Laakerinauhat hydraulisiin ja
pneumaattisiin sovelluksiin
Hyvin suorituskykyiset vaihdettavat
laakerinauhat sylintereihin
Ohjearvot
Materiaali**
Kokoalue*
Lämpötila
(merkintä)
mm (tuumaa)
˚C (˚F)
				
AWC660
40 % lasitäytteinen nailon enintään 508 (20)

-40-121 (-40-250)

19K metriyksikkörakenteet
Poikkileikkaus
Korkeus
Ulkoläpimitta-alue
(S), mm
(H1), mm
(OD), mm
		

5
9
14
24

2,5
		
		

Puristuslujuus
MPa (psi)
ASTM D695

Nopeus
m/s (ft/min)

n

158,8 (23)

1,25 (250)

n

18K tuumayksikkörakenteet
Poikkileikkaus
Korkeus
Ulkoläpimitta-alue
(S), tuuma
(H1), tuuma
(OD), tuumaa
		
0,375
1-4
0,500
5-6
0,125
		
0,750
3,5-8
		
1,000
4-20

20-140
55-220
70-400
315-400

n

n

	Lämpöstabiloitu nailon —
sama kuormankesto
kuin pronssilla
	Vaihdettavat laakerit
estävät metallien välisen
kosketuksen ja pidentävät
laitteen kestoikää
	Vähentää säteittäistä liikettä
ja pidentää siten tiivisteen
kestoikää
	Katkaistu rakenne minimoi
seisokkiaikoja

tuotteiden poikkileikkaukset:

Tiivistysratkaisuja fluiditekniikkaan

18K

19K

WR
Laakerinauhat hydraulisiin
ja pneumaattisiin sovelluksiin
Räätälöidyt laakerinauhat hydraulisiin ja
pneumaattisiin sovelluksiin
Ohjearvot

n

Materiaali**
Kokoalue*
Lämpötila
Puristus
(merkintä)
mm (tuumaa)
˚C (˚F)
lujuus MPa/psi ASTM/ISO
				
testaus

Nopeus
m/s (ft/min)

AWC630
Täytteetön PEEK®

25-152
(1-6)

-45-175
(-50 -350 )

138,1 / 20 000
ASTM D695

1 (200)

AWC635
Lasitäytteinen PEEK®

25-152
(1-6)

-45-175
(-50 -350 )

179,5 / 26 000
ASTM D695

1 (200)

AWC650
Asetaali (POM)

25-381
(1-15)

-31-73
(-25-165)

55,2 / 8 000
ASTM D695

1 (200)

AWC665
Nailon ja MoS2

381-1 450
(15-57)

-40-105
(-40-212)

96,7 / 14 000
ISO 604

1 (200)

n

n

Soveltuvat standardit: IDIN/ISO 10776
tuotteiden poikkileikkaukset:

WR

R9KL

WRTR

n

WRUR

P9KL

WRTP

	Vaihdettavat laakerit,
taloudellinen vaihtoehto
parantaa laitteen
suorituskykyä
	Vähentää säteittäistä
liikettä, estää metallien
välisen kosketuksen ja
pidentää samalla tiivisteen
kestoikää
	Räätälöidyt kulumisrenkaat
eliminoivat laitteen
muutostarpeen
	Työstöprosessi
mahdollistaa kaikkien
kokojen valmistamisen

WRUP
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Tiivistysratkaisuja
– HydraulisetSeals
ja pneumaattiset tiivisteet
Polymer Seals – fluiditekniikkaan
Hydraulic and Pneumatic

M20K
O-renkaiden vaihtosarjat
hydraulisia venttiilejä varten
Traditional O-Ring
Perinteinen
O-rengas

Edistyksellisestä AWC800-polymeerista
valmistettuna tämä Chesterton® -venttiili
tiiviste kestää kauemmin kuin perinteiset
O-renkaat ja vähentää huoltoa ja vuotoja

Chesterton M20KM20K
O-Ring Valve
Seal O-rengastiiviste
Chestertonin
venttiilin

Saatavissa olevat vakiosarjat
Venttiilin koko
ja yhde

Vaihdettu
O-Rengas

n

Määrä
(kpl)

Pieni sarja
Tilausnro CLK0104

Vakiosarja
Tilausnro CLK0105

Suuri sarja
Tilausnro CLK0155

NG6 (A,B,P,T)

OR9,25x1,78

25

√

√

√

NG10 (A,B,P,T)

OR12X2

25

√

√

√

NG10 (X,Y)

OR10,82X1,78

25

√

√

√

NG16 (A,B,P,T)

OR22X2,5

25

√

√

√

NG16 (X,Y)

OR10X2

25

√

√

√

NG25 (A,B,P,T)

OR27X3

25		

√

√

NG25 (X,Y)

OR19X3

25		

√

√

NG32 (A,B,P,T)

OR42X3

25			

√

NG32 (X,Y)

OR19X3

25			

√

n

Tiivistysratkaisuja fluiditekniikkaan

n

Soveltuvat standardit: DIN24340, ISO 5781, ISO 4401, ISO 5263, ISO 6264, ISO 6263 ja CETOP RP:121H

Oheistuotteet

652 –
Pneumatiikan
voitelu- ja
parannusaine
Puhdistaa, suojaa ja
pidentää pneumaattisten
laitteiden ja paineil
makäyttöisten venttiilien
kestoikää.
Siirry sivulle 51.

785 ja 785 FG
Hyvin suorituskykyinen,
äärimmäisen paineen
kiinnileikkautumisen
estoaine.
Siirry sivulle 54.
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860 – Muovautuva
polymeeritiivisteaine
Kaksikomponenttinen
pursotettava tiivisteaine
laippatiivisteitä ja kierteitä
varten. Siirry sivulle 56.

n

	Hyvin suorituskykyinen
Chestertonin
polymeerimateriaali
AWC800 (EU)
	Vastustaa hyvin puristuksen
aiheuttamaa kovettumista
ja ulos pursuuntumista
	Pitkä elastinen muisti eikä
vanhene
	Suora jälkiasennus, ei vaadi
laitteen muutoksia

SpeedSeal® huoltopisteet

Nopeaa ja
joustavaa

Chesterton® SpeedSeal® tarjoaa saman
päivän toimituksia huoltopisteverkostaan
Eurooppaa ja Lähi-Itää varten.
Täysin integroitu toimitilamme hyödyntää edistyksellisiä
laitteita ja laajaa materiaalien ja rakenteiden valikoimaa
toimittaakseen Sinulle monipuolisen valikoiman tuotteita.
n

Saman päivän toimitus*

n

Kokoja saatavissa 1400 mm:iin saakka*

n

Tekniset ratkaisut

n

Hydrauliikan CAD-suunnittelu

SpeedSeal huoltopisteet

n

Prototyyppejä saatavissa

l SpeedSeal Saksa – Ismaning

n

Sylinterien ja laitteiden ajanmukaistus ja korjaus

l SpeedSeal Ruotsi – Karlshamn
l SpeedSeal Unkari – Mogyorod

*Olosuhteita sovelletaan. Tiedustele SpeedSealiltä saatavilla olevista
palveluvaihtoehdoista.

l	SpeedSeal Italia– Roma
(Avataan v. 2014)
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Teollisuuden voiteluaineet ja MRO-kemikaalit

Tehokkuutta,
suorituskykyä
ja tuottavuutta
Chesterton tarjoaa tuotteita ja kokonaisia järjestelmäratkaisuja tuotantoprosessin, laitoksen ja
kunnossapidon tarpeisiin.
n
n

Voiteluaineet ja rasvat
Kunnossapidon erikoistuotteet

Viimeisin teknologia, ympäristövaikutuksiltaan
alhaiset vaihtoehdot ja tehokas laadunvalvonta
edesauttavat täyttämään loppukäyttäjien
vaatimukset:
n

Lisääntynyt tuottavuus

n

Alentuneet kustannukset

n

Alentuneet hävitys- ja työkustannukset

Chesterton tarjoaa maailmanlaajuisen
jälleenmyyntiverkoston sekä koulutettujen
asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä
ensiluokkaisia tuotteita, erinomaista
asiakaspalvelua sekä asiantuntevaa
teknistä tukea ja tavaran toimitusta.
Näiltä sivuilta löydät yleiskatsauksen
tuotteistamme. Pyydä yksittäisten
tuotteiden lisätiedot paikalliselta
Chesterton asiantuntijalta.

n
n

Puhdistus- ja rasvanpoistoaineet
	Metallintyöstönesteet ja korroosion hallinta

Käyttöopas

610/610MT +/610HT
Sovellukset

636FG
690FG
715/715G
652
Rasvat
615

Elintarvikkeet
Hyväksyntä
NSF luokka

Veden
Kestokyky

Kuorman
kantokyky

Alhainen
lämpöt

Korkea lämpöt

H2

Suhteellinen suorituskyky

Säätöventtiilit

Teräsköysi
ja vaijeri

Nestemäiset voiteluaineet
601

Pneumatiikka

Ketjut

Laakerit

Voiteluaineet

Avohammaspyörästöt

Paikallinen Chesterton maahantuoja auttaa parhaan mahdollisen tuotteen valinnassa käyttökohteeseen.

H2
H1
H1
H2
H2
H2

633

H2

635

H2

625

H1

630

H1

Aerosoli

H1 — Tuotetta voidaan käyttää alueilla, joilla elintarviketuote saattaa koskettaa voideltua osaa.
H2 — Käytetään laitteissa, joissa voiteluaineen tai voideltavan osan koskettaminen elintarviketuotteisiin ei ole mahdollista.

276 Elektronisten
osien puhdistusaine

Liuotin
pohjainen

274 Teollisuuden
rasvanpoistoaine

346 Kattilakiven
poisto- ja kemiallinen
puhdistusaine

338 Super
ruosteenpoistaja

218 HDP
Painepesu

KPC 820

Vesipohjainen happo
puhdistaa ruosteen,
kattilakiven,
biohajoava

Lika/kasaumat

Raskasöljy, sideaineet, liimat
Rasva, paloöljy, lika
Luonnonöljyt — eläinrasva, kasviöljy
Kattilakivi, kovan veden aiheuttamat saostumatat

Osien
rasvanpoisto
tuotanto

Osien
rasvanpoistotyöpaja

Ruoste ja hapettuminen
Käsin harjaus tai pyyhintä
Osien rasvanpoistopiste
Kastosäiliö
Höyrypuhdistus
Osien/koneiden esipuhdistus
Sekoitussäiliö
Kastosäiliö
Painepesu
Ultraääni
Pesukammio
Suljettu kierrätys, putkijohto

Koneiden/tehtaan
puhdistus

Käyttö

803 IMS II

Puhdistus- ja
rasvanpoistoaineet

235 SSC

360 Fosfaatiton
puhdistusaine

Vesipohjainen emäs
puhdistaa paloöljyn, rasvat, luonnonöljyt,
lian ja pölyn, biohajoava

Säiliöt ja astiat
Elintarvikkeiden valmistuslaitteet
Rakennusten rakenteet, lattiat ja seinät
Lattianpesurit
Jäähdyttimet, lauhduttimet, lämmönsiirtimet
Sähkömoottorit — virrattomat

= Paras vaihtoehto

=Parempi vaihtoehto

= Hyvä vaihtoehto
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Teollisuuden voiteluaineet ja MRO-kemikaalit

Voiteluaineet ja rasvat
Chestertonin voiteluohjelma tarjoaa asiantuntemusta ja tukea koko
tuotantoprosessin ja kunnossapidon toimintaa varten
Chesterton® voiteluohjelmat:
n
n
n

Pidentävät laitteiden kestoikää
Vähentävät kustannuksia
Lisäävät kannattavuutta

n
n

Parantavat luotettavuutta
Lisäävät tuottavuutta

Pääasiallisia sovelluksia ovat:
n
n
n
n

Ketjut
Laakerit
Teräsköysi ja vaijeri
Pneumatiikka

n

n

Avoimet
hammaspyörästöt
Kierteiden voitelu/
kiinnileikkautumisen esto

n
n

Venttiilit
Äärimmäisen
paineen sovellukset

Nestemäiset voiteluaineet

601

Ketjutappien ja holkkien voiteluaine — yleiskäyttö
Huippulaatuinen kevyt öljy, joka tunkeutuu ketjunholkkien ja tappien ahtaisiin
välyksiin kriittisen voitelun aikaansaamiseksi.
Tuoteominaisuudet

Sovellukset

Nopea tunkeutuminen
E.P. -lisäaineet nostavat kuormituskykyä
Ei lian ja pölyn kertymistä
Ei takertuvia voiteluaineen jäänteitä
Pitkäikäinen kuivumaton kalvo
-23˚C...150˚C (-10˚F...300˚F)
Saatavissa olevat pakkauskoot: aerosoli, 3,8 l,
20 l, 208 l

Ketjuvetoiset koneistot
Kuljettimet
Pakkauslaitteet
Nostolaitteiden ketjut
Haarukkatrukit
Moottorisahat

n

n

n

Teollisuuden voiteluaineet
ja MRO-kemikaalit

NSF-rekisteröity

Pidentää ketjun kestoikää
Vähentää voiteluaineen
kulutusta
Vähentää energian
kulutusta

610/610MT Plus/610HT
Synteettinen voiteluneste — korkeassa lämpötilassa
käyttö
Huippulaatuinen 100 % synteettinen voiteluaine, joka puhdistaa ja voitelee.
Laaja käyttölämpötila-alue -25 °C...270 °C (-13°F...518°F).
Tuoteominaisuudet

Sovellukset

Erittäin alhainen haihtuvuus
Hiiltyy vain vähän
Hyvä puhdistuskyky — puhdistaa
voiteluainejäämät
E.P. -lisäaineet nostavat kuormituskykyä
Saatavissa olevat pakkauskoot: aerosoli
(vain 610), 3,8 l (vain 610/610HT), 20 l, 208 l

Kohonneissa lämpötiloissa toimivat laitteet
Jäähdytysalueet
Ankarat olosuhteet
Uunin ja korkean lämpötilan ketjut
Laakerit
Vaihdelaatikot

NSF-rekisteröity
636FG on elintarvikeluokan versio 610MT Plus-aineesta.
610 Ensisijaiset viskositeetit-ISO VG 68-610, ISO VG 220-610MT Plus, ISO VG 460+-610HT
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n

n

n

n

	
Vähentää voiteluaineen
kulutusta
	
Vähentynyt laitteiden
puhdistus ja seisokkiaika
	
Vähentää energian
kulutusta
Pidentää laitteiden kestoikää

690
FG voiteluaine — elintarvikehyväksytty
Monikäyttöinen, syvälle tunkeutuva voiteluaine. Tahraamaton. NSF-hyväksytty
satunnaisiin kosketuksiin elintarvikkeiden kanssa. Täyttää FDA-standardit.
Tuoteominaisuudet

Sovellukset

Kirkas, väritön, hajuton
Turvallinen ja helppo käyttää irtotavarana
tai aerosolina
Käyttölämpötila-alue -9˚C...120˚C (15˚F...250˚F)
Saatavissa olevat pakkauskoot: aerosoli, 3,8 l, 20 l,
208 l

Elintarvike-, juoma- ja lääketeollisuuksien
laitteistot, mukaan lukien:
ketjuvedot
männät
venttiilit
rullat
pneumatiikka

NSF-rekisteröity H1
FDA 178.3620 normin mukainen

Turvallinen käyttää

n

Vähentää energian
kulutusta

n

Lisää laitteiden kestoikää

n

715
Spraflex®/Spraflex® Gold
Pintavoiteluaine ketjuvedoille, avoimille hammaspyörille ja teräsköysille. Muodostaa
pitkäaikaisen pursoutumattoman “kulumissuojuksen” raskaastI kuormitettujen
laitteiden suojaamiseksi.
Tuoteominaisuudet

Sovellukset

Ei voiteluaineen ulos pursuamista
Tippumaton
Itsestään tarttuva, joustava voiteluaine
Kestää happohöyryjä
Suojaa ruosteelta ja syöpymiseltä
Saatavissa olevat pakkauskoot: aerosoli, 3,8 l,
20 l, 208 l

Ketjut
Avohammaspyörästöt
Teräsköydet ja vaijerit
Kosteassa ympäristössä tai upporasituksessa
olevat laitteistot
Huomautus: Käytä Chestertonin 715 Spraflex® Gold
-tuotetta, kun tarvitaan puhdas,
tahraamaton kalvo

NSF-rekisteröity

n

n

n

	
Vähentää voiteluaineen
kulutusta
	
Vedenkestävää
	
Pidentää laitteiden
kestoikää

Teollisuuden voiteluaineet
ja MRO-kemikaalit

652
Pneumaatiikan voiteluaine
Hyvin suorituskykyinen matalaviskoosinen koostumus alentaa pneumatiikan
huoltokustannuksista jopa 90 % ja vähentää seisokkiaikaa ja hylkytavaraa.
Puhdistaa, suojaa ja pidentää pneumaattisten laitteiden kestoikää.
Tuoteominaisuudet

Sovellukset

Ei vahaudu
Estää tiivisteitä/O-renkaita kuivumasta
Vähentää energian kulutusta
Puhdistaa ruosteen, vahautumat ja lian kaikista
paineilmatyökaluista voitelun yhteydessä
Saatavissa olevat pakkauskoot: 475 ml, 3,8 l, 20 l,
208 l

Paineilmatyökalut
Sylinterit
Ilmajohtojen voitelijat
Paineilmalla toimivat mutterinkiertimet,
vasarat, porat
Tuotannon paineilmajärjestelmät
CNC-koneet
Robotiikka
Kokoomalinjan työkalut

NSF-rekisteröity

n

	
Alentaa kitkaa ja vähentää
paineilmakustannuksia

n

	
Puhdistaa ja voitelee

n

	
Estää korroosion syntymistä
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Teollisuuden voiteluaineet ja MRO-kemikaalit
rasvat

615
HTG NLGI #1, HTG NLGI #2
Hyvin suorituskykyinen, korroosiota estävä rasva, joka toimii erinomaisesti
äärimmäisen suurissa paineissa.Tuotteella on erinomainen vesihuuhtelun
kestokyky. Lämpötila-alue: -40 °C...204 °C (-40°F...400°F)
Tuoteominaisuudet

Sovellukset

Ensiluokkainen veden kestokyky
Erinomainen korroosiosuojaus
Sopii yhteen yleisimpien rasvojen kanssa
Poikkeuksellisen hyvä leikkausvastus
Antioksidantit estävät kovettumisen
QBT™ Quiet Bearing Technology -tekniikka
Saatavissa olevat pakkauskoot: 400 g, 18 kg,
55 kg, 181 kg

Suuren vesimäärän ja korkean lämpötilan
olosuhteissa toimivat tehtaat, kuten:
Sellu- ja paperitehtaat
Kaivostoiminta
Teräs-, alumiini- ja metalliteollisuus
Meriympäristö
Voimalaitokset
Vesi ja jätevesi

n

	Pidentää laakerin kestoikää

n

	Vähentää seisokkiaikoja

n

	Parantaa tuottavuutta

n

	Vähentää rasvan kulutusta

n

	Pidentää laakerin kestoikää

n

	Vähentää seisokkiaikoja

n

	 Parantaa tuottavuutta

n

	Vähentää rasvan kulutusta

n

	Pidentää laakerin kestoikää

n

	Vähentää seisokkiaikoja

n

	Parantaa tuottavuutta

n

	Vähentää rasvan kulutusta

NSF-rekisteröity

635 SXC

Teollisuuden voiteluaineet
ja MRO-kemikaalit

Hyvin suorituskykyinen korroosioinhibitoitu rasva, jolla on verraton toimintakyky
äärimmäisessä paineessa ja erinomainen vesihuuhtelun kestokyky. 635 on
synteettinen ja tarjoaa ensiluokkaisen stabiliteetin korkeissa lämpötiloissa
sekä höyryn ja syövyttävien kemikaalien kestokyvyn.
Lämpötilaraja: -40 °C...240 °C (-40°F...464°F)
Tuoteominaisuudet

Sovellukset

Suuri kuormitettavuus
Korkea lämpöstabiilius
Ensiluokkainen vesihuuhtelun
kestokyky
Erinomainen korroosiosuojaus
Saatavissa olevat pakkauskoot: 400 g, 18 kg,
55 kg, 180 kg

Suuren vesimäärän ja korkean lämpötilan
olosuhteissa toimivat tehtaat, kuten::
Sellu- ja paperitehtaat
Kaivostoiminta
Teräs-, alumiini- ja metalliteollisuus
Meriympäristö
Voimalaitokset
Vesi ja jätevesi

625 CXF, 630 SXCF

Suorituskykyiset elintarvikeluokan korroosioinhibitoidut rasvat, jotka toimivat
erittäin hyvin äärimmäisissä paineissa. Tuotteilla on erinomainen
vesihuuhtelun kestokyky.
CXF 625 — Käyttölämpötila: -30 °C...204 °C (-22°F...400°F)
SXCF 630 — Käyttölämpötila: -40 °C...240 °C (-40°F...464°F)
Tuoteominaisuudet

Sovellukset

Ensiluokkainen vesihuuhtelun kesto
Erinomainen korroosiosuojaus
Sopii yhteen yleisimpien rasvojen kanssa
Poikkeuksellisen hyvä leikkausvastus
Antioksidantit estävät kovettumisen
tai kiteytymisen
Saatavissa olevat pakkauskoot: aerosoli
(vain 630 SXCF), 400 g, 18 kg, 55 kg, 180 kg

Elintarvike-, lääke- ja juomateollisuus
Prosessi- ja pakkauskoneet
Pullotuslaitteet
Hedelmiensekoituslaitteet
Pastan ja kastikkeen täyttölaitteet
Purkituskoneet
Lihan pakkauslaitteet
Laatikoiden täyttökoneet

NSF-rekisteröity H1
Noudattaa FDA:n määräyksiä 178.3570
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voiteluaineannosteLIJAT

Lubri-Cup™ EM
Automaattinen yhden pisteen voitelulaite annostelee Chesterton-rasvaa kriittisiin
paikkoihin, eliminoiden yli- ja alivoitelun
Tuoteominaisuudet

Sovellukset

Mikroprosessorin ohjaama, “sykäyksittäinen”
syöttöjärjestelmä
Ohjelmoitava — rasvansyöttö enimmillään
12 kuukauttat
Vaihdettavat huoltopakkaukset
Voitelee enintään 8 laakeria — enintään 6 m
(19 ft) etäisyydellä
Suojattu mikroprosessori

Kaikki teollisuuden alat, mukaan lukien:
Sellu- ja paperitehtaat
Kaivostoiminta
Metallinjalostus
Terästehtaat
Meriympäristö

n

n

	
Käyttäjäystävällinen

n

	
Taloudellinen

Saatavissa olevat versiot
Lubri-Cup™ EM
Lubri-Cup™ EM SP

	
Luotettava
voitelujärjestelmä

Paristokäyttöinen
Toimilaiteohjattu ja ulkoisella käyttövoimalla toimiva (DC ja AC -teho)

Lubri-Cup™ OL 500 voitelija
Automaattinen voitelulaite annostelee Chesterton -öljyjä ketjuihin ja muille
kriittisille alueille.
Tuoteominaisuudet

Sovellukset

Mikroprosessorin ohjaama, “sykäyksittäinen”
syöttöjärjestelmä
Ohjelmoitava - öljyn syöttö enimmillään
12 kuukautta
Uudelleen täytettävä
Voitelee enintään 4 kohdetta
Suojattu mikroprosessori

Kaikki teollisuudet, mukaan lukien:
Sellu- ja paperitehtaat
Sahateollisuus
Kaivostoiminta
Terästehtaat
Elintarvike-, lääke- ja juomateollisuus

Saatavissa olevat versiot
Lubri-Cup™ 500 ml voitelija
Lubri-Cup™ 500 ml voitelija
Lubri-Cup™ 500 ml voitelija

n

n

Paristokäyttöinen
Toimilaiteohjattu ja ulkoisella käyttövoimalla toimiva (DC-teho)
Toimilaiteohjattu ja ulkoisella käyttövoimalla toimiva (AC-teho)

	
Ympäristöystävällinen,
uudelleen täytettävä säiliö
	
Käyttäjäystävällinen,
varusteena suuri
nestekidenäyttö
Taloudellinen

n

	Taloudellinen

Teollisuuden voiteluaineet
ja MRO-kemikaalit

n

Lubri-Cup™ VG Mini
Automaattinen yhden pisteen voitelulaite annostelee Chesterton-rasvaa kriittisiin
paikkoihin, eliminoiden yli- ja alivoitelun.
Tuoteominaisuudet

Sovellukset

Kompakti, kätevä ja tukeva rakenne, joka on
yksinkertainen asentaa ja käyttää
Esiasetetut annosteluvälit—1, 3, 6, 9, 12
kuukautta
Kauko-ohjaus—enintään 0,3 m (1 ft)
Sähkökemiallinen toiminta (typpikaasu)
Suojattu mikroprosessori
Kytkettävissä päälle ja pois

Kaikki teollisuudet, mukaan lukien:
Kaivostoiminta ja malmin jalostus
Voimalaitokset
Sellu ja Paperi
Vesi ja jätevesi
Teräksen ja metallien jalostus

n

n

	Läpinäkyvä säiliö
voiteluaineen tarkastusta
varten
	Luotettava
voitelujärjestelmä
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KIERTEIDEN VOITELUAINEET / KIINNILEIKKAUTUMISEN ESTOAINEET

785 ja 785 FG
Kiinnileikkautumisen estoaine
“Uuden sukupolven” kiinnileikkautumisen estoaine sisältää seoksen ultrahienoja
epäorgaanisia, kiinteitä voiteluaineita hiiltymättömässä ja tuhkattomassa
synteettisessä tahnassa. Kestää ankaria lämpötila- ja paineolosuhteita.
Tuoteominaisuudet

Sovellukset

Helpottaa purkamista. Maksimi käyttölämpötila
1 204 °C (2 200°F)
Täyttää mikroskooppiset huokoset
Ei myrkyllisiä raskasmetalleja
Äärimmäisille paineille, enintään
4 730 kg/cm2 (67 570 psi)
Saatavissa olevat pakkauskoot:
785: 200 g, 250 g, 500 g, aerosoli, 24 kg
785FG: 200 g, 500 g

Kattaa kaikki teollisuusalat
Pultit
Ruuvit
Tapit
Putkien kierteet
Puristussovitteet
Pumpun holkit
Huomautus: FG tarkoittaa elintarvikeluokan
tuotetta

n

n

n

	
Voitelee kokoonpanon
ja purkamisen
helpottamiseksi
	
Suojaa korroosiolta
	
Ei tarvita kiristysmomentin
uudelleenlaskemista

NSF-rekisteröity

783
ACR

Teollisuuden voiteluaineet
ja MRO-kemikaalit

783 yhdistää suorituskykyisen teollisuuden kiinnileikkautumisen estoaineen ja
äärimmäisen korroosiosuojauksen ja vesihuuhtelun keston. 783 on täydellinen valinta,
kun kierreliitoksen kiinnijuuttumisen aiheuttaa ensisijaisesti korroosio.
Tuoteominaisuudet

Sovellukset

Helpottaa purkamista. Maksimi käyttölämpötila
900 °C (1 652°F)
Täyttää mikroskooppiset huokoset
Ei myrkyllisiä raskasmetalleja
Äärimmäiselle paineelle, enintään 8 928 kg/cm2
(127 000 psi)
Turvallisempi kuin perinteiset metallipohjaiset
kiinnileikkautumisen estoaineet
Saatavissa olevat pakkauskoot: 250 g, 500 g, 24 kg

Kattaa kaikki teollisuuden alat
Pultit
Ruuvit
Tapit
Putkien kierteet
Puristussovitteet
Pumpun holkit

n

n

725

	
Äärimmäisen hyvä
korroosiosuojaus ja
vesihuuhtoutumisen kesto
	
Voitelee kokoonpanon
ja purkamisen
helpottamiseksi

Nikkelipohjainen kiinnileikkautumisen estoaine
Hyvin suorituskykyinen nikkelipohjainen kiinnileikkautumisen estoaine. Yhdistää
kolloidisen nikkelin äärimmäisen korkean paineenkestokyvyn ja korroosiokeston.
Maksimi lämpötilan kesto 1 425 °C (2 597°F).
Tuoteominaisuudet

Sovellukset

Ultrahienot hiukkaset
Suojaa kitkasyöpymiseltä ja korroosiolta
Suojaa kiinnihitsautumiselta
Kestää äärimmäisen suurta painetta
Maksimi käyttölämpötila 1 425 °C (2 597°F)
Saatavissa olevat pakkauskoot: 250 g, 500 g,
aerosoli, 20 l

Kattaa kaikki teollisuuden alat
Mekaaniset rakenteet:
pultit, tapit, laipat, puristussovitteet, venttiilin
varret, pumpun holkit
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n

n

Täyttää MIL-A-907D -standardin
NSF-rekisteröity
772 Huippulaatuinen kiinnileikkautumisen estoaine
— ydinvoimateollisuuteen sertifioitavissa

n

 oitelee kokoonpanon ja
V
purkamisen suorittamiseksi
Suojaa korroosiolta
E i tarvita kireysmomentin
uudelleenlaskemista

Kunnossapidon erikoistuotteet
Chesterton korkealuokkainen teknologia on suunniteltu:
- Vähentämään toistuvia kunnossapitotehtäviä
- Vähentämään käytettyjen kemikaalien määrää
- L yhentämään mekaanisten kunnossapitotehtävien aikaa
-P
 arantamaan laitteiden luotettavuutta
-P
 arantamaan työturvallisuutta

Sovelluksiin sisältyvät:
n
n
n
n

Kierteiden tiivistys
Ruosteenirrotusöljyt
Laipan ja koteloinnin tiivistys
Puhdistus- ja rasvanpoistoaineet

n
n

Metallintyöstönesteet
Korroosion hallinta

Ruosteenirrotusöljy

706
Rustsolvo®
Laadukas, nopeasti vaikuttava ruosteenirrotusöljy, joka tunkeutuu ahtaisiin
paikkoihin ja irrottaa juuttuneet mutterit, pultit ja liittimet perusmetallia
vahingoittamatta.
Tuoteominaisuudet

Sovellukset

Turvallinen muovi- ja maalipinnoille
Ei sisällä glykoleja, alkoholeja, DMSO:ta
(dimetyylisulfoksidia) tai kloorattuja liuottimia
Miellyttävä haju
Tunkeutuu mikroskooppisiin väleihin
Saatavissa olevat pakkauskoot: 1 l, 20 l, 208 l

Käytetään syöpyneisiin tai kiinni juuttuneisiin
kierteisiin teollisuuden ankarimmissa
ympäristöissä

NSF-rekisteröity

n

	
Yksitoiminen — optimoi
suorituskyvyn

n

	
Nopeasti vaikuttava

n

	
Turvallinen käyttää

Teollisuuden voiteluaineet
ja MRO-kemikaalit

723 ja 723 FG
Sprasolvo®
Nopeasti vaikuttava ruosteenirrotusöljy kätevässä, syttymätöntä ponneainetta
käyttävässä aerosolipurkissa. Erinomainen teho vaikeapääsyisissä kohteissa,
joissa ruoste, terva, rasva ja lika voivat estää mutterien, pulttien ja liittimien helpon
avaamisen.
Tuoteominaisuudet

Sovellukset

Tarkka kohdesuihku
Turvallinen muovi- ja maalipinnoille
Ei sisällä happoja tai kloorattuja liuottimia
Tunkeutuu mikroskooppisiin väleihin
Saatavissa olevat pakkauskoot: aerosoli

Käyttö kaikissa syöpyneissä tai juuttuneissa
kierteissä teollisuuden ankarimmissa
ympäristöissä
Huomautus: FG tarkoittaa elintarvikeluokan
tuotetta

NSF-rekisteröity
723FG — Noudattaa FDA-standardia
21CFR 172.884, 178.3620, 178.3650

n

	
Tunkeumakyky optimoi
tehon

n

	
Nopeasti vaikuttava

n

	
Turvallinen käyttää
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KIERTEIDEN TIIVISTYS

800
GoldEnd® teippi
Ankaraan käyttöön tarkoitettu, repeytymistä kestävä, muovautuva, kuiva
PTFE-teippi. Metalli- ja muovikierteille, sekä pultti- että putkikierteisiin.
Tuoteominaisuudet

Sovellukset

-240 °C...260 °C (-400°F...500°F)
Tiivistää tiukasti ja aukeaa helposti
Vanhentumaton, kovettumaton
Kemiallisesti kestävä
Vaatii vähän kerroksia
Vastustaa repeytymistä ja katkeamista
Ei tuki linjoja

Nesteet: höyry, vesi, suolavesi, ilma, polttoaineet,
kylmäaineet, hapot, emäkset, kaikki liuottimet
Kaasut: vety, ammoniakki, happi, propaani,
butaani, typpi
Muut: pneumaattiset ja hydrauliset liittimet
enintään 690 bar
UL-luetteloitu. Täyttää MIL-T-27730A -standardin.
NSF-rekisteröity. DVGW- hyväksyntä, nro 96.01e907.
Hyväksytty happikäyttöön

n

n

LAIPAN TIIVISTYS

860

	 Tiivistää 1 ½-2 kierroksella
— käytännöllisesti katsoen
kaikki kemikaalit
	Säädettävissä 90°, ei
vuotoja

n

	Ei jätettä

n

	Taloudellinen

Muovautuva polymeeritiivisteaine
Kaksikomponenttinen, pursotettava tiivisteaine mahdollistaa ultraohuet
laippatiivisteet minkä kokoisina tai muotoisina tahansa. Ei takerru pintoihin.
Tuoteominaisuudet

Sovellukset

Hyvä öljyjen, veden, kemikaalien ja liuottimien
kestokyky
Ei takerru pintoihin
Täyttää huokoset ja naarmut, syvyydeltään
enintään 6 mm (1/4 in)
Pysyy elastisena
Lämpötila enintään 260 °C (500°F)
Höyry enintään 6,8 kg/cm2 (100 psi) ja
170 °C (338°F)

Monimutkaisten mekaanisten rakenteiden
tiivistämiseen
Vaihdelaatikot, tarkastuskannet, laakerien
kotelot, liittimet, öljysumput ja säiliöt,
turbiinikotelot, sähkörasiat,
alipainejärjestelmät
NSF-rekisteröity. Noudattaa FDA-standardeja
21CFR 175.300 ja 177.2600. Muistutus: Ei saa
käyttää kosketuksessa väkevöityjen happojen
tai kuumien väkevöityjen emäksisten
aineiden kanssa

n

n

Teollisuuden voiteluaineet
ja MRO-kemikaalit

Vesipohjaiset alkaliset puhdistusaineet

	Muodostaa kaiken kaiken
kokoisia ja muotoisia
laippatiivisteitä
	Käytön helppous —
nopeuttaa huoltoa

803
Teollisuusliuotin II
Tehokas liuotinvapaa rasvanpoistoaine. Edistyksellinen pinta-aktiivisuustekniikka
tarjoaa maksimitehokkuuden lian irrotuksessa, erityisesti sovelluksissa, joissa
muutoin vaadittaisiin liuottimen käyttöä.
Tuoteominaisuudet

Sovellukset

Pölyn, lian, hiilen, raakaöljypohjaisten
öljyjen puhdistus
Ei fosfaatteja, EDTA:ta tai myrkyllisiä liuottimia
Ei ärsyttäviä höyryjä
Sopii yhteen paine- ja höyrypesurien kanssa
Saatavissa olevat pakkauskoot: 3,8 l, 20 l, 208 l, 1 l

Kattaa kaikki teollisuuden alat
Tuotantolaitteiden, työtilojen, lattioiden, seinien
ja teräsrakenteiden puhdistus
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NSF-rekisteröity
Muistutus: Älä käytä alumiinin tai korkealle
alkalisuudelle arkojen metallien kanssa
Maalatuilla pinnoilla käytettäessä kokeile
yhteensopivuus pienellä alueella.

n

T aloudellinen — runsaasti
väkevöity — laimennetaan
vedellä käyttöä varten

n

Vahva, nopeasti vaikuttava

n

Parantaa työturvallisuutta

n

Biohajoava

360
Fosfaatiton puhdistusaine
Erityisen tehokas eläinrasvoille ja kasviöljyille elintarviketeollisuudessa,
monipuolinen teollisuuden puhdistusaine ympäristöaroilla alueilla.
Tuoteominaisuudet

Sovellukset

Tehoaa hyvin eläinrasvaan ja kasviöljyyn
Hyvin stabiili vaahto
Ei sisällä liuottimia
Saatavissa olevat pakkauskoot: 20 l, 208 l, 1 000 l

Elintarvike-, lääke- ja juomateollisuus
Lihatehtaat
Pullotus-, säilöntä-, pakkauskoneet
Jäteveden käsittely
Lattiat, pumppuasemat
Lietteen ja sienten poisto
Meriympäristö
Kannet, rungot, pilssit
Teollisuusympäristö
Lattiat, seinät, laatat, betoni
Koneet

NSF-rekisteröity
Muistutus: Älä käytä alumiinille

820

n

	
Taloudellinen — runsaasti
väkevöity — laimennetaan
vedellä käyttöä varten

n

	
Vahva, nopeasti vaikuttava

n

	
Parantaa työturvallisuutta

n

	
Ympäristöystävällinen —
biohajoava

KPC
Erinomaisen puhdistuskyvyn ohella alhainen pH edesauttaa
ympäristövaatimusten ja työturvallisuuden noudattamista —ihanteellinen
vaihtoehto erilaisten prosessien rasvanpoistoon.
Tuoteominaisuudet

Sovellukset

Tehokas seuraaville
Öljyn kerrostumat
Noki- ja pakokaasu jäämät
Voiteluaineet ja metallin työstönesteet
Eläinrasva, kasviöljy
Jättää vai vähän pesuainejäämiä
Ei sisällä fosfaatteja, kovia emäksiä tai EDTA:ta
Saatavissa olevat pakkauskoot: 20 l, 208 l, 1 000 l

Ihanteellinen käsin, kastosäiliöllä ja ultraäänellä
puhdistamiseen
Tehokas kastosäiliöpuhdistukseen,
kuumennettuna lämpötilaan 82 °C (180°F)

n

n

NSF-rekisteröity

n

218

n

	
Taloudellinen — runsaasti
väkevöity — laimenna
vedellä käyttöä varten
	
Vahva, nopeavaikutteinen
silti kohtalainen pH
	
Parantaa työturvallisuutta
	
Ympäristöystävällinen —
biohajoava

Teollisuuden voiteluaineet
ja MRO-kemikaalit

HDP
Tehokkaaseen rasvanpoistoon tarkoitettu, käytännöllisesti katsoen vaahtoamaton
emäksinen pesuneste. Suunniteltu ympäristöä silmällä pitäen ja suoriutuu
silti vaikeista puhdistuskohteista.
Tuoteominaisuudet

Sovellukset

Erittäin helposti huuhdeltavissa
Suojaa korroosiolta
Ei silikoneja, myrkyllisiä liuottimia, fosfaatteja
tai EDTA:ta
Ei sisällä värejä tai hajusteita
Saatavissa olevat pakkauskoot: 20 l, 208 l, 1 000 l

Kammiopesurit
Lattianpesurit
Korkeapainepesurit
Höyrypesurit
Voidaan käyttää elintarviketehtaissa
Huomautus: Chestertonin HDP 218 -tuotetta
voidaan käyttää 82 °C (180°F) saakka

NSF-rekisteröity

n

n

n

n

	
Taloudellinen — runsaasti
väkevöity — laimennetaan
vedellä käyttöä varten
	
Pitkä kestoikä pesulaitteissa
	
Parantaa työturvallisuutta —
ei vaarallista jauhepölyä
	
Ympäristöystävällinen —
biohajoava
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Technical Products
– Maintenance
Specialities
Teollisuuden
voiteluaineet
ja MRO-kemikaalit

235
SSC
Voimakas puhdistusaine poistaa öljyiset ja rasvaiset kerrostumat, vahat, irronneen
maalin ja runsaan lian. Suunniteltu erityisesti höyrypuhdistuslaitteita varten.
Tuoteominaisuudet

Sovellukset

Lisäaineet hidastavat kattilakiven kerääntymistä
ja höyrypuhdistuslaitteiden tukkeutumista
Sisältää vahvoja emäksiä, emulgointiainetta
ja pinta-aktiivisuusaineita
Ei ärsyttäviä höyryjä
Saatavissa olevat pakkauskoot: 20 l, 208 l

Yleistä
Betoni
Kivityö
Koneet ja laitteet

n

NSF-rekisteröity

n

Muistutus:
		

n

Älä käytä alumiinin tai korkealle alkalisuudelle arkojen metallien kanssa.
Maalatuilla pinnoilla käytettäessä kokeile yhteensopivuus pienellä alueella.

n

Vesipohjaiset happopuhdistusaineet

T aloudellinen — runsaasti
väkevöity — laimennetaan
vedellä käyttöä varten
Vahva, nopeasti vaikuttava
 arantaa työturvallisuutta,
P
poistamalla liukkaat pinnat
Biohajoava

338
Super ruosteenpoistaja
Poistaa ruosteen rautapitoisista metalleista, korroosion alumiinista, kirkastaa
kuparin, messingin, ruostumattoman teräksen ja sinkin — nopeasti ja turvallisesti.
Tuoteominaisuudet

Sovellukset

Irrottaa metallioksidikerroksen
Kirkastaa ei-rautapitoiset metallit
Saa metallin valmiiksi maalausta varten
Huuhtoutuu puhtaaksi vedellä
Lyhytaikainen korroosiosuoja
Saatavissa olevat pakkauskoot: 20 l, 208 l

Yleistä
Työstettyjen osien ja metallivalmisteiden
metallin esikäsittely
Kunnossapito
Entisöi ruostuneet varastotavarat, mutterit/pultit
Kierteitetyt yksiköt, sisäpuolinen korroosio
Akselit, valetut kotelot

n

Teollisuuden voiteluaineet
ja MRO-kemikaalit

n

346

n

	
Taloudellinen — runsaasti
väkevöity — laimennetaan
vedellä käyttöä varten
	
Inhibitoitu suojaamaan
perusmetalleja
	
Biohajoava

Kattilakiven poisto- ja kemiallinen puhdistusaine
Voimakas happopohjainen neste, sisältää metalleja suojaavia lisäaineita.
Laaja käyttöalue.
Tuoteominaisuudet

Sovellukset

Liuottaa ruosteen ja kattilakiven ja suojaa samalla
peruspintaa
Väkevöity kloorivetyperusaine ja lisäaineet
Saatavissa olevat pakkauskoot: 20 l, 208 l

Höyrykattiloiden putket
Lauhdevesijärjestelmät
Veden kierrätyslaitteet
Syövyttää betonia

NSF-rekisteröity

n

n

Muistutus: Ei tehokasta rasvaan, öljyyn ja tavalliseen likaan.
		 Ei tule käyttää alumiinin, maalatun emalin, ruostumattoman teräksen
		 tai koristemetallien kanssa.
n

n

58

	
Taloudellinen — runsaasti
väkevöity — laimennetaan
vedellä käyttöä varten
	
Säästää työkustannuksia,
kunnossapidon kustannuksia
ja polttoainetta
lämmönsiirtolaitteissa
	
Inhibitoitu suojaamaan
perusmetalleja
	
Biohajoava

LIUOTINPOHJAISET PUHDISTUSAINEET

274

Teollisuuden rasvanpoistoaine
Rasvanpoistoaine teollisuus- ja meriympäristöihin. Matala-aromaattinen.
Tuoteominaisuudet

Sovellukset

Liuottaa raakaöljyä, rasvaa, tervaa ja muuta
epäorgaanista likaa
Vähäinen haju, aromaattinen sisältö
Ei syövytä metallia, useimpia maaleja ja muoveja
Nopea, syvälle tunkeutuva vaikutus
Saatavissa olevat pakkauskoot: aerosoli, 3,8 l,
20 l, 208 l

Korjauspajat
Kastosäiliöt
Kovat pinnat
Työstetyt osat
Kiertopesulaitteet

n

n

NSF-rekisteröity

Koskettimien puhdistusaineet

276

	
Taloudellinen
	
Vähäinen haihtuminen,
pitkä kestoikä,
vähentynyt kulutus

n

Parantaa työturvallisuutta

n

Korkea leimahduspiste

Elektronisten osien puhdistusaine
Nopeasti haihtuva hyvin suorituskykyinen liuotinpohjainen rasvanpoistoaine,
joka ei sisällä otsonia tuhoavia liuottimia.
Tuoteominaisuudet

Sovellukset

Vähän jäämiä
Klooraamaton
Ei otsonia tuhoavia aineita
Saatavissa olevat pakkauskoot: aerosoli,
20 l, 208 l

Kohdepuhdistus
Kytkimet, ohjaimet, taulumittarit
Piirilevyt, koskettimet, vivut
Ohjauspaneelit
Kovien pintojen rasvanpoisto
Laitteet, moottorit
Virrattomat sähkölaitteet
Prosessilaitteet

NSF-rekisteröity

n

n

	
Puhdistaa pikaisesti nopean
haihdunnan ansiosta
	
Ei vioita muovia tai metallia

KIERTÄVÄT METALLINTYÖSTÖNESTEET
Teollisuuden voiteluaineet
ja MRO-kemikaalit

372

Opticool emulgoidut öljyt
Opticool-nesteet ovat uuden teknologian tuotelinja työstökoneiden emulgoituvia
leikkuunesteitä. Käyttökohteena ankaralle työtahdille altistetut työstökoneet.
Tuoteominaisuudet

Sovellukset

Ainutlaatuinen perusöljytekniikka
Kestää äärimmäisen suurta painetta
Minimoi härskiintymisen ja hajut
Korroosiosuojaus
Käytännöllisesti katsoen eliminoi haitalliset
ihovaikutukset
Saatavissa olevat pakkauskoot: 20 l, 208 l, 1 000 l

Avarrus, poraus
Sisäkierteitys, kierteitys, työstö
Sorvaus, hionta, meisto

n

n

n

	
Pitkä leikkuunesteen
kestoikä
	
Alentuneet
hankinta-, hävitys- ja
seisokkikustannukset
	
Parantaa osan viimeistelyä
ja työkalun kestoikää

59

Teollisuuden voiteluaineet ja MRO-kemikaalit
KERTAKÄYTTÖISET METALLINTYÖSTÖNESTEET

388

Synteettinen kierteitysneste
Turvallinen, täysin synteettinen leikkuuneste korkeilla ajo- ja syöttönopeuksilla
tapahtuviin työstöoperaatioihin. Sekä manuaalisiin että automaattisiin
kertatoimisiin työstöoperaatioihin.
Tuoteominaisuudet

Sovellukset

Käyttövalmis
Metallin hienoaines ei tartu kiinni
Voidaan käyttää alumiinin ja alumiiniseosten
kanssa
Ei aiheuta savua, höyryä tai sumua
Lähes hajuton
Erinomainen voitelevuus ja lämmön poisvienti
työstökohteesta
Saatavissa olevat pakkauskoot: 475 ml, 20 l, 208 l

Sisäkierteitys
Poraus
Avarrus
Kierteitys
Työstö
Voidaan käyttää sumutusvoiteluna

n

n

n

	
Nestemäinen, tunkeutuu
tiukkoihin toleransseihin
	
Parantaa osan viimeistelyä
ja työkalun kestoikää
	
Biohajoava, ei sisällä öljyä
tai liuottimia

Korroosion hallinta

775

Kosteussuoja
Tehokas, kirkas, kosteutta torjuva ja korroosiolta suojaava kalvo, joka suojaa
metalliosia ja laitetta kuukausien ajan.
Tuoteominaisuudet

Sovellukset

Läpinäkyvä kalvo
Erinomainen korroosiosuojaus
Tunkeutuu ahtaisiin väleihin
Suuri eristelujuus
Suojaa uutta metallia korroosiolta
Saatavissa olevat pakkauskoot: aerosoli,
20 l, 208 l

Metalliosat prosessissa, kuljetuksen aikana tai
varastossa
Sähköjärjestelmät
Meriteollisuus
Märkien sähköosien kuivatus
Huomautus: Pitkäaikaista suojausta haluttaessa
käytä Chestertonin 740 Ruostesuoja

Teollisuuden voiteluaineet
ja MRO-kemikaalit

Noudattaa MIL-C-16173D -standardia, korroosiota estävä, laatu 3

740

n

n

	
Lyhytaikainen korroosiosuojaus
	
Helppo poistaa
Chestertonin vesipohjaisilla
tai liuotinpohjaisilla
puhdistusaineilla

Ruostesuoja
Tämä pitkäaikainen korroosionestopinnoite suojaa vaativissa olosuhteissa
metalliosia, jotka ovat jatkuvasti alttiina kosteudelle ja syövyttäville höyryille —
ilman kriittistä pinnan esikäsittelyä.
Tuoteominaisuudet

Sovellukset

Naarmuuntuessa itsekorjautuva
Läpinäkyvä ruskea
Saatavissa olevat pakkauskoot: aerosoli,
3,8 l, 20 l, 208 l

Metallityökalut
Osat prosessissa
Osat varastossa
Pumput
Sisätilojen rakenneteräs
Huomautus: T uote on helposti irrotettavissa
Chestertonin elektronisten osien
puhdistusaineella 276 tai teollisuuden
rasvanpoistoaineella 274

Noudattaa MIL-C-16173D -standardia, luokkia 1 ja 4

60

n

n

n

	
Antaa enimmillään kahden
vuoden korroosio suojan
sateelta suojatuissa
ulkoilmaolo-suhteissa
	
Ei irtoile tai hilseile
	
Erinomainen hapon,
emäksen ja suolapitoisen
ilman höyryjen kestokyky

NSF-rekisteröidyt tuotteet, A.W. Chesterton Company
Tämä taulukko esittää yleisohjeet. Uusimmat luettelotiedot ja täydelliset kuvaukset luokkien koodeista ovat sivustolla
www.NSF.org/usda/psnclistings.asp.
218 HDP

133943

A1

636 FG SLF220

147202

H1

235 SSC

133964

A4

651 Pesevä voiteluöljy (aerosoli)

133928

H2

273 Sähkömoottorien puhdistusaine

133975

K2

651 Pesevä voiteluöljy (irtotavara)

133946

H2

273 Sähkömoottorien puhdistusaine (aerosoli)

133976

K2

652 Pneumatiikan voiteluaine

133944

H2

274 Teollisuuden rasvanpoistoaine

133955

C1, K1, K2

660 Silikonivoiteluaine (aerosoli)

133970

H1

274 Teollisuuden rasvanpoistoaine (aerosoli)

133949

C1, K1, K2

660 Silikonivoiteluaine (irtotavara)

133932

H1

276 Elektronisten osien puhdistusaine (aerosoli)

133973

K2

662 FG Sulkuneste 22

143837

H1

276 Elektronisten osien puhdistusaine (irtotavara)

133974

K2

690 FG voiteluaine (aerosoli)

133933

H1

277 Metallipinnan rasvanpoistoaine (aerosoli)

134008

C1, K1

690 FG voiteluaine (irtotavara)

133969

H1

277 Metallipinnan rasvanpoistoaine (irtotavara)

134007

C1, K1

706 Rustsolvo®

133942

H2

279 PCS

134012

K2

710 Kiinnileikkautumisen estoaine (irtotavara)

133958

H2

292 Tarkan rasvanpoiston liuotin

134003

K1, K2, K3

715 Spraflex®

133938

H2

292 Tarkan rasvanpoiston liuotin (aerosoli)

134004

K1, K2, K3

715 Spraflex® (aerosoli)

133934

H2

294 CSD

143867

C1, K1, K3

715 Spraflex® Gold

133930

H2

715 Spraflex® Gold (aerosoli)

133931

H2

133962

A3

723 FG Sprasolvo®

134006

H1

3500 Valvelon®

134013

P1

723 Sprasolvo®

133939

H2

360 Fosfaatiton puhdistusaine

133961

A1, A4

725 Nikkelipohjainen kiinnileikkautumisen estoaine 133959

H2

390 Leikkuuöljy (aerosoli)

134947

H2, P1

730 Spragrip®

133947

P1

395 Kierteitysvoiteluaine

133935

H2

775 Kosteussuoja (aerosoli)

134015

H2

438 PTFE-pinnoite (aerosoli)

133950

H2

785 FG Kiinnileikkautumisen estoaine

132237

H1

601 Ketjutappien ja -holkkien
voiteluaine (aerosoli)

133927

H2

785 Kiinnileikkautumisen estoaine

133960

H2

 01 Ketjutappien ja -holkkien
6
voiteluaine (irtotavara)

133979

787 Luistava tahna

133956

H2

800 GoldEnd® teippi

134016

H1, P1

610 Synteettinen voiteluneste (aerosoli)

133972

H2

801 Teollisuusliuotin

133965

A1, A4, A8

610 Synteettinen voiteluneste (irtotavara)

133971

H2

803 Teollisuusliuotin II

133966

A1

615 Kuumankestävä rasva

133940

H2

134017

P1

615 HTG #1

133941

H2

860 Muovautuva polymeeritiivisteaine
(patruuna)

622 Valkoinen rasva

133929

H1

860 Muovautuva polymeeritiivisteaine
Kovetinaine

134018

P1

625 CXF Korroosionkestävä,
Äärimmäisen paineen elintarvikeluokan rasva

138414

H1

900 GoldEnd®-tahna

133957

H2, P1

629 Korkeiden lämpötilojen valkoinen rasva

133936

H1

KPC 820

133963

A1

630 SXCF

142462

H1

630 SXCF Synteettinen äärimmäisen korkealle
paineelle Korroosion kestävä
elintarvikeluokan rasva

138415

H1

H2

Teollisuuden voiteluaineet
ja MRO-kemikaalit

346 Kattilakiven poisto- ja kemiallinen
puhdistusaine
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Komposiittipinnoitteet

Suojauksen
		maailmaa
Teollisuus kohtaa jatkuvasti haitallisia ympäristöolosuhteita, jotka syövyttävät komponentteja
ja rakenteita, heikentäen tuotantolaitteiden luotettavuutta sekä turvallisuutta ja jotka saattavat
johtaa tuotannon menetykseen. Chestertonin ARC-pinnoitteet suojaavat erinomaisesti eroosiota,
korroosiota, hankausta ja kemiallista syöpymistä vastaan sekä metalli- että betonipinnoilla.
Chestertonin vähän VOC-yhdisteitä sisältävät, 100 % kiintoainepitoiset ARC-pinnoitteet suojaavat
tällaiset pinnat kaikissa teollisuusympäristöissä.
ARC-metallikomposiittijärjestelmillä voidaan
korjata, uusia ja suojata kaiken tyyppisiä teollisuuden
prosessilaitteita ja rakenteita hankaavilta,
syövyttäviltä ja kemiallisesti aggressiivisilta
olosuhteilta.

ARC-betonikomposiittijärjestelmillä voidaan
korjata, uusia ja suojata kaikkia betonirakenteita
hankaavilta, syövyttäviltä ja kemiallisesti
aggressiivisilta ympäristöiltä.
n

Antavat pitkäaikaisen suojan

n

Antavat pitkäaikaisen suojan

n

Ehkäisevät kalliita rakenteiden uusimisia

n

Pidentävät laitteiden kestoikää

n

Vähentävät turvallisuus- ja ympäristövaaroja

n

Lyhentävät seisokkiaikoja

n

Vähentävät varaosien tarvetta

n
Yksinkertaistavat kunnossapidon
		 toimenpiteitä

Yksinkertaistavat kunnossapidon
		 toimenpiteitä
n

n

Lyhentävät seisokkiaikoja

*Ovat pinnan korjaamiseen tarkoitettuja komposiitteja mekaanisissa ja kemiallisissa rasituskohteissa
** Ovat ohutkalvokomposiitteja kemikaaleilta suojaamiseen

S1/S1HB

S2

S4+

982

S7

890

IBX1

897

Betonikomposiittijärjestelmät

Keskivahva kemikaali

Ankara hankausrasitus/
kovat kemikaalit
Isku / hankausrasitus

Kokoamis/valmistustilojen
lattiat

Miesluukut/s
akokaivojärjestelmät

Korroosio, eroosio ja
kemiallinen rasitus

Ankara hankausrasitus

= Paras vaihtoehto

Pumppujen pedit

Kohtalainen hankausrasitus

HT-T/HT-S

Pullotusalueet

858
Lievä hankausrasitus

855

Liukastumista ehkäisevät
pinnat

Juomavesi, nopea virtaus

Juomavesi, hidas virtaus

Korroosio, savukaasut

Korroosio/kova kemikaali
(Alkalit)

Metallikomposiittijärjestelmät

Puku- ja suihkuhuoneet

Akkuhuoneet

Lattiakaivot

Ulkotilojen kemikaalien
varoaltaat

Korroosio/kova kemikaali (happo)
Orgaaniset ja valkaisukemikaalit

Korroosio/kova kemikaali
(Happo) epäorgaaninen

Eroosiota
kestävä

Sisätilojen kemikaalien
varoaltaat

Elintarvikkeiden valmistus/
pakkaus

Korroosio/keskivahva kemikaali

<50˚C (<120˚F)

Läpikulkualueet

Eroosio/korroosio, korkea
lämpötila

Eroosio/korroosio mieto
kemikaali

Eroosio/korroosio,
vesiperäinen liuos

50˚C..70˚C (120˚F...160˚F)

Pintakäsittelytilat

Puhdastilojen lattiat

130˚C...180˚C (265˚F...355˚F)

Työstettävä

Erikois
komposiitit

Koneiden/mekaanisten
laitteiden huoneiden lattiat

110˚C...130˚C (230˚F...265˚F)

Kemikaaliprosessien
vuotoalueet

90˚C...110˚C (195˚F...230˚F)

Paikkaus/korjaus/täyttö

70˚C...90˚C (160˚F...195˚F)

Muotolaasti

Tasolaasti

Kiveyslaasti

Komposiittipinnoitteiden käyttöopas

Nämä taulukot antavat yleisohjeet ARC-komposiittituotevalikoimaa varten. Tuotteita koskevia yksityiskohtaisia ominaisuuksia on
tuotekohtaisissa esitteissä ja ARC:n kemikaalien kestävyyttä käsittelevissä oppaissa.
= Hyvä vaihtoehto

Hankausta
kestävä

791*

988*

NVE*

CS2**

CS4**

NVE VC**

Voimakas kemikaali

63

Komposiittipinnoitteet – metallikomposiittijärjestelmät
EROOSIOTA KESTÄVÄT KOMPOSIITIT metalleille

ARC 855
Hankaukselta suojaava nestemäinen pinnoite
Edistyksellinen nestemäinen keraaminen komposiitti, joka on suunniteltu
suojaamaan laitteita aggressiiviselta kemialliselta syövytykseltä,
korroosiolta ja eroosiolta.
Tuoteominaisuudet

Sovellukset

Kaksikerrosjärjestelmä
Helppo levittää siveltimellä tai telalla
Minimipaksuus 250 μm (10 mil)
kerrosta kohden

Tuulettimet ja niiden pesät
Lämmönsiirtimet
Pumpun pesät ja juoksupyörät
Ruuvit
Lauhduttimet
Säiliöt ja astiat
Venttiilit

Tekniset tiedot
Kuivakäyttölämpötila (min/maks)
	Upporasituslämpötila (min/maks)

-29˚C...120˚C (-20˚F...250˚F)

n

n

	Parantaa nesteen
virtauksen tehokkuutta
	Pidentää laitteiden
kestoikää

n

	Vähentää seisokkiaikaa

n

	Vähentää varaosien tarvetta

-29˚C...65˚C (-20˚F...150˚F)

Tartuntalujuus-kg/cm2-MPa (psi)

suurempi kuin 140-14 (2 000)

Suolasumukaappi		

>10 000 t

Saatavissa olevat pakkauskoot

1 kg, 4,5 kg, 15 l (25,6 kg)

ARC 858
Täyttömassa
Lastalla levitettävä keraaminen komposiitti kaikkien eroosiolle, korroosiolle ja
kemialliselle syöpymiselle alttiiksi joutuvien metallipintojen suojaamiseen.
Tuoteominaisuudet

Sovellukset

Levitetään lastalla tai liipalla
Levitetään normaalisti 1,5 mm (60 mil) paksuiseksi
tai paksummaksi

Pumpun pesät ja juoksupyörät
Tuulettimet ja niiden pesät
Putkimutkat
Ruuvit
Syöpyneet säiliöt ja putket
Lämmönsiirtimet
Venttiilit

Tekniset tiedot
Kuivakäyttölämpötila (min/maks)

Komposiittipinnoitteet

	Upporasituslämpötila (min/maks)
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-29˚C...160˚C (-20˚F...320˚F)
-29˚C...70˚C (-20˚F...160˚F)

Tartuntalujuus-kg/cm2-MPa (psi)

suurempi kuin 140-14 (2 000)

Saatavissa olevat pakkauskoot

250 g, 400 ml, 1 kg, 4,5 kg, 15 l (24,8 kg)

n

n

	Kuoppaisten pintojen
korjaus ja tasoitus
	Voidaan pinnoittaa muilla
ARC-komposiiteilla

ARC HT-T, HT-S
HT-T — Korkean lämpötilan hankautumiselta suojaava pinnoite.
Levitetään lastalla. Kipinätestattavissa.
HT-S — Korkean lämpötilan hankautumiselta suojaava pinnoite.
Levitetään ruiskuttamalla. Kipinätestattavissa.
Edistyksellinen keraaminen komposiitti, joka on suunniteltu suojaamaan laitteita
korroosiolta ja eroosiolta kuumaan vesipohjaiseen liuokseen upotettaessa.
Tuoteominaisuudet

Sovellukset

HT-T – 	Levitetään nimellispaksuuteen
900-1 150 μm (35-45 mil) lastalla tai
muovilevittimellä
HT-S – 	Helppo levittää ruiskulla, siveltimellä
tai telalla
Minimipaksuus 250 μm (10 mil) kerrosta
kohden

Hydrosyklonit
Lämmönvaihtimet
Pumpun pesät ja juoksupyörät
Lauhdepumput
Säiliöt
Venttiilit
Off-shore laitteet

n

	Pidentää laitteiden
kestoikää

n

	Voidaan kipinätestata

n

	Vähentää seisokkiaikaa

n

	Kovettuu käytössä

Tekniset tiedot
Kuivakäyttölämpötila HT-T (min/maks)

-29˚C...150˚C (-20˚F...302˚F)

	Upporasituslämpötila HT-T (min/maks)

-29˚C...110˚C (-20˚F...230˚F)

Kuivakäyttölämpötila HT-S (min/maks)

-29˚C...175˚C (-20˚F...347˚F)

	Upporasituslämpötila HT-S (min/maks)

-29˚C...150˚C (-20˚F...302˚F)

Tartuntalujuus-kg/cm2-MPa (psi)

suurempi kuin 140-14 (2 000)

Saatavissa olevat pakkauskoot

4, 16 l

KOMPOSIITIT KORROOSIOON, EROOSIOON JA
KEMIALLISEEN SYÖPYMISEEN

ARC S1/S1HB
Yleiskäyttöinen, ruiskutettava korroosiolta suojaava pinnoite
Edistyksellinen, nestemäinen komposiitti, joka on suunniteltu suojaamaan
metallipintoja korroosiolta ja kemialliselta rasitukselta.
Tuoteominaisuudet

Sovellukset

ARC S1
Kaksikerrosjärjestelmä
Helppo levittää ruiskulla, siveltimellä tai telalla
Minimipaksuus 250 μm (10 mil)
kerrosta kohden
ARC S1HB — paksukalvojärjestelmä
Helppo levittää ruiskulla, siveltimellä tai telalla
	1-2 mm (40-80 mil) kerrosta kohden. Voidaan
levittää betonille.

Rakenneteräs
Jäähdytysvesijärjestelmät
Putkistopinnoitteet
Käyttövesijärjestelmät
Jätevesirakenteet
Säiliöt

n

n

n

	Vähäinen läpäisevyys antaa
pitkäaikaisen suojan
	Voidaan kipinätestata
	Ruiskutettava viskositeetti
nopeaan asennukseen

Kuivakäyttölämpötila (min/maks)
	Upporasituslämpötila (min/maks)

-29˚C...80˚C (-20˚F...175˚F)
-29˚C...52˚C (-20˚F...125˚F)

Tartuntalujuus (metalli)-kg/cm2-MPa (psi)

suurempi kuin 140-14 (2 000)

Suolasumukaappi		

>10 000 t

Saatavissa olevat pakkauskoot

S1-4 l, 16 l

			

S1HB-60 l, 600 l
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Komposiittipinnoitteet

Tekniset tiedot

Komposiittipinnoitteet – metallikomposiittijärjestelmät
KOMPOSIITIT METALLIEN KORROOSIOON, EROOSIOON JA KEMIALLISEEN SYÖPYMISEEN

ARC S2
Keraamisesti lujitettu, ruiskutettava, eroosiota kestävä pinnoite
Edistyksellinen nestemäinen keraamisesti lujitettu komposiitti kaikkien
metallipintojen suojaukseen, jotka ovat alttiina syövyttäville ja ankarille
nesteiden virtausolosuhteille.
Tuoteominaisuudet

Sovellukset

Kaksikerrosjärjestelmä
Helppo levittää ruiskulla, siveltimellä tai telalla
Minimipaksuus 250 μm (10 mil)
kerrosta kohden

Tuulettimet ja kotelot
Lämmönsiirtimet
Jäähdytysvesijärjestelmät
Suppilot
Säiliöiden sisäpinnoitteet
Pesurijärjestelmät
Pumppu- ja venttiilirakenteet
Putkilinjojen pinnoitteet

Tekniset tiedot
Kuivakäyttölämpötila (min/maks)

-29˚C...80˚C (-20˚F...175˚F)

	Upporasituslämpötila (min/maks)

-29˚C...52˚C (-20˚F...125˚F)

Tartuntalujuus-kg/cm2-MPa (psi)

suurempi kuin 140-14 (2 000)

Suolasumukaappi		

>20 000 t

Saatavissa olevat pakkauskoot

1 125 ml (patruuna); 2 kg, 12 kg, 15 l (22,9 kg)

n

n

n

n

	
Parantaa nesteen
virtauksen tehokkuutta
	
Pidentää laitteiden
kestoikää
	
Ruiskutettava viskositeetti
nopeaan asennukseen
	
Voidaan kipinätestata

ARC S4+
100 % kiintoainetta, mineraalilujitettu, epoksi-Novolac, happoja
kestävä pinnoite
Edistyksellinen nestemäinen polymeerikomposiitti, joka on suunniteltu
suojaamaan laitteita äärimmäiseltä kemialliselta rasitukselta ja korroosiolta.
Tuoteominaisuudet

Sovellukset

Kaksikerrosjärjestelmä
Helppo levittää ruiskulla, siveltimellä tai telalla
Minimipaksuus 375 μm (15 mil)
kerrosta kohden

Kemikaalien varastointisäiliöt
Savupiiput
Savukaasukanavat
Tuulettimet ja kotelot
Lämmönsiirtimet
Säiliöiden sisäpinnoitteet
Rakenneteräs

Tekniset tiedot
Kuivakäyttölämpötila (min/maks)

Komposiittipinnoitteiden

	Upporasituslämpötila (min/maks)
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n

n

n

n

-29˚C...150˚C (-20˚F...300˚F)
-29˚C...60˚C (-20˚F...140˚F)

Tartuntalujuus-kg/cm2-MPa (psi)

suurempi kuin 140-14 (2 000)

Suolasumukaappi 		

>10 000 t

Saatavissa olevat pakkauskoot

1 125 ml (patruuna); 4 l, 16 l

	Antaa pitkäaikaisen suojan
	Pieni permeabiliteetti
upotusolosuhteisiin
	Ruiskutettava viskositeetti
nopeaan asennukseen
	Voidaan kipinätestata

ARC 982
100 % kiintoaine, epoksi-Novolac, happoja kestävä pinnoite
Edistyksellinen polymeerikomposiitti, joka on suunniteltu suojaamaan laitteita
äärimmäiseltä kemialliselta syövytykseltä ja korroosiolta.
Tuoteominaisuudet

Sovellukset

Kaksikerrosjärjestelmä
Helppo levittää ruiskulla, siveltimellä tai telalla
Minimipaksuus 375 μm (15 mil)
kerrosta kohden

Kemikaalien varastointisäiliöt
Savupiiput
Savukaasukanavat
Tuulettimet ja kotelot
Lämmönsiirtimet
Säiliöt ja putkistot
Reaktorit

n

n

n

Tekniset tiedot
Kuivakäyttölämpötila (min/maks)
	Upporasituslämpötila (min/maks)

-29˚C...175˚C (-20˚F...350˚F)

n

	Antaa pitkäaikaisen suojan
	Pidentää laitteiden
kestoikää
	Kestää korkean lämpötilan
altistuksia
	Voidaan kipinätestata

-29˚C...70˚C (-20˚F...160˚F)

Tartuntalujuus-kg/cm2-MPa (psi)

suurempi kuin 193-19 (2 750)

Suolasumukaappi		

>7 500 t

Saatavissa olevat pakkauskoot

1 kg, 15 l (17,9 kg)

ARC S7
Korkeaa lämpötilaa ja kemikaaleja kestävä, epoksi-Novolac
vinyyliesteripinnoite
Epoksi-Novolac-vinyyliesteripohjainen pinnoite joka on tarkoitettu korkeille
lämpötiloille ja agressiivisille kemikaaleille. Tuote kestää lämmönvaihteluita ja sillä
on alhainen VOC-päästöjen määrä.
Sovellukset

Kaksikerrosjärjestelmä
Levitetään tavanomaisilla paineilmattomilla
ruiskutusjärjestelmillä, siveltimellä tai telalla
Märän kalvon paksuus 0,25-0,5 mm
(10-20 mil) kerrosta kohden

Savukaasukanavat
Lämmönvaihtimet
Savupiiput
Savukaasun pölysuodattimet
Kemikaalireaktorit
Kemikaalien varastointi- ja prosessisäiliöt

Tekniset tiedot

n

n

n

n

Kuivakäyttölämpötila (min/maks)

-29˚C...180˚C (-20˚F...355˚F)

	Upporasituslämpötila (min/maks)

-29˚C...135˚C (-20˚F...275˚F)

Tartuntalujuus-kg/cm2-MPa (psi)

suurempi kuin 140-14 (2 000)

Saatavissa olevat pakkauskoot

14 l

	Pidentää omaisuuden
kestoikää
	Antaa pitkäaikaisen suojan
	Helppo levittää nopeaan
asennukseen
	Voidaan kipinätestata
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Komposiittipinnoitteiden

Tuoteominaisuudet

Komposiittipinnoitteet – metallikomposiittijärjestelmät
HANKAUSTA KESTÄVÄT KOMPOSIITIT metalleille

ARC 890/897
890 — Ankara hankausrasitus
897 — Kova hankausrasitus
Edistyksellinen, keraamivahvistettu komposiitti kaikkien ankaralle hankaukselle ja
korroosiolle alttiiksi joutuvien metallipintojen suojakseen ja korjaukseen.
Tuoteominaisuudet

Sovellukset

Tilavuussuhteeltaan korkea
keraamipartikkelien määrä
Levitetään lastalla tai muovisella levittimellä
890- Levitetään nimelliseen paksuuteen
6 mm (1/4") tai paksummaksi
897 - Levitetään nimelliseen paksuuteen
3 mm (1/8") tai paksummaksi

Erottimet ja syklonit
Suppilot/kourut
Hiilimyllyt
Hydropulpperit
Kulutuslevyt
Lietepumput
Putkimutkat
Hiilipölyputket
Ruuvit

Tekniset tiedot
Kuivakäyttölämpötila (min/maks)
	Upporasituslämpötila (min/maks)

n

n

n

n

	Vähentää varaosien tarvetta
	Yksinkertaistaa kunnos
sapitotoimenpiteitä
	Pidentää laitteiden
kestoikää
	Parantaa turvallisuutta
vähentämällä tulityötä

-29˚C...205˚C (-20˚F...400˚F)
-29˚C...95˚C (-20˚F...205˚F)

Tartuntalujuus-kg/cm2-MPa (psi)

suurempi kuin 123-12 (1 750)

Saatavissa olevat pakkauskoot

 RC 890: 2 kg, 6 kg, 15 l (34,6 kg)
A
ARC 897: 1 kg, 6 kg, 15 l (33 kg)

ARC I BX1
Iskuja ja kulumista kestävä epoksikomposiitti
I BX1 on uretaanilla muunnettu amiinikovetettu epoksikomposiitti, jossa runsaasti
keraamipartikkeleilla kestämään ankaraa liukuvaa hankausta. Kohteisiin missä
iskut tai nopea värinä aiheuttavat ongelmia.
Tuoteominaisuudet

Sovellukset

Tilavuussuhteeltaan korkea
keraamipartikkelien määrä
Levitetään lastalla tai muovisella levittimellä
Levitetään nimellispaksuuteen
6 mm (1/4”) tai paksummaksi

Suppilot ja kourut
Lietepumput
Putket ja putkien mutkat
Paineilmakuljettimet
Jauhimet ja iskualueet

Kuivakäyttölämpötila (min/maks)

Komposiittipinnoitteiden
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n

n

Tekniset tiedot
	Upporasituslämpötila (min/maks)

n

-29˚C...205˚C (-20˚F...400˚F)
-29˚C...95˚C (-20˚F...205˚F)

Tartuntalujuus-kg/cm2-MPa (psi)

suurempi kuin 140 – 13,7 (2 000)

Saatavissa olevat pakkauskoot

20 kg, 12 x 20 kg

n

n

	Hyvä iskujen kestokyky
	Vähentää varaosien
tarvetta
	Yksinkertaistaa kunnos
sapitotoimenpiteitä
	Pidentää laitteiden
kestoikää
	Parantaa turvallisuutta
vähentämällä tulityötä

MEILTÄ LÖYTYY

Kun kriittiset laitteet ja rakenteet ovat alttiina hankaukselle,
eroosiolle, korroosiolle ja kemialliselle syöpymiselle,
Chesterton® ARC® komposiittipinnoitteet ovat niiden suojana
Nykypäivän voimalaitosten laitteiden ja rakenteiden
pitää toimia ympäristöolosuhteissa, jotka vaikuttavat
aggressiivisesti metallisiin ja sementtipohjaisiin
pintoihin. Tämä saattaa johtaa toiminnan, ajoajan sekä
turvallisuuden vaarantumiseen. Kun voimalaitoksen
toimivuus on vaakalaudalla, on turvauduttava yritykseen,
joka ymmärtää, että suuren tuotelinjan vahvuus on
vain yhtä hyvä kuin sen takana olevan myynti- ja
palveluorganisaation tietämys ja palvelukyky.
Katso lisätiedot osoitteesta www.chesterton.com/arc
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Komposiittipinnoitteet – Betoni komposiittijärjestelmät
BETONIKOMPOSIITIT

ARC 791
100 % kiintoaine, Novolac-hartsiseos, kvartsilujitettu betonipinnoite
Kvartsilujitettu komposiitti, joka on suunniteltu betonipintojen uudelleen
pinnoitukseen, uuden betonin suojaamiseen, sekä kemikaalien ja ankaran
mekaanisen rasituksen vaurioittaman betonin korjaamiseen.
Tuoteominaisuudet

Sovellukset

Lastalla levitettävä päällyste
Levitetään vähimmäispaksuuteen 6 mm (1/4”)
Voidaan levittää kostealle betonille
Ei kutistu, ei liuottimia, 100 % kuiva-aineita
Värit: harmaa

Kemikaalivaroaltaat
Lattiakaivot ja sumput
Prosessilattia
Laitteiden alustakerros
Pumppujen pedit
Rakenteiden tukipylväät

Tekniset tiedot
Kuivakäyttölämpötila (min/maks)
	Upporasituslämpötila (min/maks)

n

	Vähähuoltoinen päällyste

n

	Antaa pitkäaikaisen suojan

n

n

-29˚C...93˚C (-20˚F...200˚F)
-29˚C...65˚C (-20˚F...150˚F)

Puristuslujuus-kg/cm2-MPa (psi)

760-75 (10 800)

Tartuntalujuus betoniin-kg/cm2-MPa (psi)

suurempi kuin 28-2,8 (400)

Saatavissa olevat pakkauskoot

Järjestelmäsarja, irtotavarasarja

	Välttää rakenteen kalliin
uusimisen
	Helppo levittää
pystysuorille pinnoille/
valumaton

ARC 988
Novalac-hartsipohjainen, kvartsilujitettu betonipinnoite.100%
kiintoaine, joka kestää hyvin kemikaaleja. Levitetään lastalla
Kvartsilujitettu komposiitti, joka on suunniteltu betonipintojen uudelleen
pinnoitukseen, uuden betonin suojaamiseen sekä kemikaalien ja ankaran
mekaanisen rasituksen vaurioittaman betonin korjaamiseen.
Tuoteominaisuudet

Sovellukset

Lastalla levitettävä pinnoite
Levitetään vähimmäispaksuuteen 6 mm (1/4")
Voidaan levittää kostealle betonille
Ei kutistu, ei liuottimia, 100 % kuiva-aineita
Värit: harmaa, punainen

Kemikaalisäiliöt
Laitteiden alustat ja pedit
Varoaltaat
Sumput, kanavat ja neutralointisäiliöt

Komposiittipinnoitteiden

	Upporasituslämpötila (min/maks)
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	Vähähuoltoinen päällyste

n

	Antaa pitkäaikaisen suojan

n

Tekniset tiedot
Kuivakäyttölämpötila (min/maks)

n

n

-29˚C...93˚C (-20˚F...200˚F)
-29˚C...65˚C (-20˚F...150˚F)

Puristuslujuus-kg/cm2-MPa (psi)

1 000-98 (14 800)

Tartuntalujuus betoniin-kg/cm2-MPa (psi)

suurempi kuin 28-2,8 (400)

Saatavissa olevat pakkauskoot

Järjestelmäsarja, irtotavarasarja

n

	Ehkäisee kalliita
rakenteiden uusimisia
	Vähentää vioittuneen
betonin aiheuttamaa
turvallisuusriskiä
	Helppo levittää
pystysuorille pinnoille/
valumaton

OHUTKALVOKOMPOSIITIT betonille

ARC CS2/CS4
CS2 — Yleiskäyttöinen, Novolac-seos, ohutkalvoepoksi
CS4 — Hyvin kemikaaleja kestävä, 100 % Novolac-hartsia, epoksipinnoite
Edistyksellisiä ohutkalvokomposiitteja, jotka on suunniteltu suojaamaan
betonipintoja. CS2:ta käytetään suojaamaan mietojen kemikaalien syövytykseltä ja
CS4:ää väkevien kemikaalien syövytykseltä.
Tuoteominaisuudet

Sovellukset

Helposti levitettävissä kumilastalla, siveltimellä,
telalla, tai ruiskulla
Voidaan levittää kostealle betonille
Erittäin kiiltävä pinta
Ei kutistu, ei liuottimia, 100 % kuiva-aineita
Minimipaksuus 250-375 μm
(10-15 mil) kerrosta kohden
Värit: C S2 harmaa, CS4 punainen

Betoni säiliöt, kemikaalisäiliöt
Veden sisäänviennit ja padot
Varoaltaat
Prosessilattia-alueet
Jäähdytystornit
Kemian tehtaiden lattiat
Lattiakaivot, sumput
Viemärikanavat
Laitteiden alustat ja pedit

n

n

n

	Antaa pitkäaikaisen suojan
	
Välttää rakenteen kalliin
uusimisen
	
Vähentää vioittuneen
betonin aiheuttamaa
turvallisuusriskiä

Tekniset tiedot
Kuivakäyttölämpötila (min/maks)

-29˚C...80˚C (-20˚F...175˚F)

	Upporasituslämpötila (min/maks)	CS2: -29˚C...52˚C (-20˚F...125˚F)
CS4: -29˚C ...40˚C (-20˚F...105˚F)
Puristuslujuus-kg/cm2-MPa (psi)	CS2: 680-(9 650), CS4: 970-(13 750)
Tartuntalujuus betoniin-kg/cm2-MPa (psi)	CS2: Yli 28-2,8 (400)
CS4: Yli 28-2,8 (400)
Saatavissa olevat pakkauskoot

16 l

ARC NVE-järjestelmä
Korkeaa lämpötilaa ja kemikaaleja kestävä, epoksi-Novolac
vinyyliesteripinnoite
Novolacvinyyliesteri betonipinnoite, tarkoitettu korkean lämpötilan rasituksiin
kemiallisesti aggressiivisissa kohteissa. Tuote voidaan levittää
paksukalvojärjestelmänä tai ohutkalvojärjestelmänä.
Tuoteominaisuudet

Sovellukset

Ohut kalvo-NVE VC (päällyssuojakerros)
Levitetään vähimmäispaksuuteen 250-375 μm
Värit: punainen

Prosessilattiat
Varoaltaat
Viemärikanavat ja sumput
Säiliöt
Putkijohdot

Paksu kalvo-NVE TC (suojapinnoite)
Levitetään vähimmäispaksuuteen
3 mm (1/8")-6 mm (1/4")
Väri: punainen

n

n

n

	
Antaa pitkäaikaisen suojan
	
Välttää rakenteen kalliin
uusimisen
Vähentää vioittuneen
betonin aiheuttamaa
turvallisuusriskiä

Kuivakäyttölämpötila (min/maks)
	Upporasituslämpötila (min/maks)

-29˚C...200˚C (-20˚F...392˚F)
-29˚C...135˚C (-20˚F...275˚F)

Puristuslujuus-kg/cm2-MPa (psi)

NVE TC (paksukalvojärjestelmä): 446-44 (6 360)

Tartuntalujuus betoniin-kg/cm2-MPa (psi)

suurempi kuin 28-2,8 (400)

Saatavissa olevat pakkauskoot

Järjestelmäsarja
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Komposiittipinnoitteiden

Tekniset tiedot

Komposiittipinnoitteet

Oheistuotteet

803

Komposiittipinnoitteiden

Vahva vesipohjainen
alkalinen puhdistusaine
öljyn ja rasvan irrotta
miseen metalli- ja
betonipinnoista.
Siirry sivulle 56.
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277 –
Metallipinnan
rasvanpoistoaine
Nopeavaikutteinen, vähän
jäämiä jättävä klooraa
maton rasvanpoistoaine
teollisuuden käyttöön,
suunniteltu poistamaan
öljyjä, rasvoja, likaa ja
pölyä. Käy sivustolla
www.chesterton.com.

ARC suuren
Kiintoainepitoisuuden
omaavien
pinnoitteiden
ruiskutus
Yksinkertainen ja tehokas
keino levittää ruiskutettavia
ARC-komposiitteja.
Käy sivustolla
www.chesterton.com.

Punos- ja laippatiivisteiden tilaustiedot
14,3 mm; 4,54 kg*; 15,54 m.........................................................................052618
553 Ympäristötiiviste (Koko, Paksuus)****
15,9 mm; 4,54 kg*; 11,28 m.........................................................................052619
1 500 x 1 500 mm, 0,5 mm..................................... 290234
17,5 mm; 4,54 kg*; 9,75 m...........................................................................052620
1 500 x 1 500 mm, 1 mm........................................ 290235
19,1 mm; 4,54 kg*; 8,23 m...........................................................................052621
1 500 x 1 500 mm, 1,5 mm..................................... 290236
20,0 mm; 4,54 kg*; 7,62 m...........................................................................052622
1 500 x 1 500 mm, 2 mm........................................ 290237
20,6 mm; 4,54 kg*; 7,32 m...........................................................................052623
1 500 x 1 500 mm, 3 mm........................................ 290238
22,2 mm; 4,54 kg*; 7,01 m...........................................................................052624
455EU Yleiskäyttöinen laippatiivistelevy (Koko,
23,8 mm; 4,54 kg*; 6,10 m...........................................................................052625
Paksuus)****
25,4 mm; 4,54 kg*; 5,18 m...........................................................................052626
1 500 x 1 500 mm, 0.5 mm..................................... 290200
1 500 x 1 500 mm, 1 mm........................................ 290201 1622 Alhaisten päästöjen vemttiilipunostiiviste
1 500 x 1 500 mm, 1,5 mm..................................... 290202 (Koko, venttiileille/pakkaukset, Paino, Ø)***
1 500 x 1 500 mm, 2 mm........................................ 290203 	3,2 mm, 83 venttiileille/pakkaukset, 0,45 kg, 12,7 Ø varsi mm....................054700
1 500 x 1 500 mm, 3 mm........................................ 290204 	4 mm, 121 venttiileille/pakkaukset, 0,91 kg, 15 Ø kara mm........................054704
	4,8 mm, 59 venttiileille/pakkaukset, 0,91 kg, 15,9 Ø kara mm....................054701
557 Suorituskykyinen laippatiivistelevy (Koko, Paksuus)**** 	6 mm, 31 venttiileille/pakkaukset, 0,91 kg, 25 Ø varsi mm..........................054702
1 500 x 1 500 mm, 0,5 mm..................................... 290205 	6,4 mm, 73 venttiileille/pakkaukset, 2,27 kg, 22,2 Ø kara mm...................054703
1 500 x 1 500 mm, 1 mm........................................ 290206 	8 mm, 39 venttiileille/pakkaukset, 2,27 kg, 31,8 Ø kara mm......................054705
1 500 x 1 500 mm, 1,5 mm..................................... 290207 	9,5 mm, 22 venttiileille/pakkaukset, 2,27 kg, 41,3 Ø kara mm...................054707
1 500 x 1 500 mm, 2 mm........................................ 290208 	10 mm, 24 venttiileille/pakkaukset, 2,27 kg, 40 Ø kara mm.......................054711
1 500 x 1 500 mm, 3 mm........................................ 290209 	11,1 mm, 14 venttiileille/pakkaukset, 2,27 kg, 50,8 Ø kara mm.................054713
	12 mm, 9 venttiileille/pakkaukset, 2,27 kg, 70 Ø kara mm.........................054715
1400R Hiilivahvisteinen grafiittipunostiiviste
	12,7 mm, 8 venttiileille/pakkaukset, 2,27 kg, 69,9 Ø kara mm....................054716
(Koko, Paino, Pituus)**
3,2 mm, 0,91 kg*, 57,91 m..................................... 000924 	14,3 mm, 6 venttiileille/pakkaukset, 2,27 kg, 82,6 Ø kara mm....................054719
4,8 mm, 0,91 kg*, 18,29 m..................................... 000926 	15,9 mm, 4 venttiileille/pakkaukset, 2,27 kg, 101,6 Ø varsi mm..................054721
6 mm, 0,91 kg*, 15,85 m........................................ 000927 	17,5 mm, 3 venttiileille/pakkaukset, 2,27 kg, 127 Ø kara mm......................054722
6,4 mm, 0,91 kg*, 14,02 m..................................... 000937 1724 Venttiilien PTFE-punostiiviste (Koko, Paino, Pituus)**
6,4 mm, 2,27 kg*, 35,05 m..................................... 000941
3,2 mm, 0,91 kg*, 46,94 m...........................................................................003260
8 mm, 0,91 kg*, 11,28 m........................................ 001054
4 mm, 0,91 kg*, määrittämättä m................................................................003261
8 mm, 2,27 kg*, 28,04 m........................................ 001055
4,8 mm, 0,91 kg*, 22,56 m...........................................................................003262
9,5 mm, 0,91 kg*, 8,23 m....................................... 000943
6 mm, 0,91 kg*, 15,24 m..............................................................................003263
9,5 mm, 2,27 kg*, 20,42 m..................................... 000944
6,4 mm, 0,91 kg*, 11,58 m...........................................................................003264
9,5 mm, 3,18 kg*, 28,65 m..................................... 000946
6,4 mm, 0,91 kg*, 28,96 m...........................................................................003273
10 mm, 0,91 kg*, 7,92 m........................................ 000947
8 mm, 0,91 kg*, 8,23 m................................................................................003265
10 mm, 2,27 kg*, 20,12 m...................................... 000949
8 mm, 2,27 kg*, 20,73 m..............................................................................003274
11,1 mm, 0,91 kg*, 6,4 m....................................... 000950
9,5 mm, 0,91 kg*, 5,79 m.............................................................................003266
11,1 mm, 2,27 kg*, 15,85 m................................... 000952
9,5 mm, 2,27 kg*, 14,63 m...........................................................................003275
12 mm, 0,91 kg*, 5,79 m........................................ 000953
9,5 mm, 4,54 kg*, 29,26 m...........................................................................003281
12 mm, 2,27 kg*, 14,63 m...................................... 000955
10 mm, 0,91 kg*, 5,18 m..............................................................................003267
12,7 mm, 0,91 kg*, 5,18 m..................................... 000956
10 mm, 2,27 kg*, 13,41 m............................................................................003276
12,7 mm, 2,27 kg*, 12,8 m..................................... 000958
11,1 mm, 0,91 kg*, 4,57 m...........................................................................003268
12,7 mm, 3,18 kg*, 17,68 m................................... 000959
11,1 mm, 2,27 kg*, 11,28 m.........................................................................003277
14,3 mm, 2,27 kg*, 10,06 m................................... 001056
12 mm, 0,91 kg*, 3,96 m..............................................................................003269
14,3 mm, 3,18 kg*, 14,02 m................................... 001057
12 mm, 2,27 kg*, 9,75 m..............................................................................003278
15,9 mm, 3,18 kg*, 10,67 m................................... 001058
12,7 mm, 0,91 kg*, 3,35 m...........................................................................003270
17,5 mm, 3,18 kg*, 10,06 m................................... 001059
12,7 mm, 2,27 kg*, 8,23 m...........................................................................003279
19,1 mm, 3,18 kg*, 8,23 m..................................... 001071
12,7 mm, 4,54 kg*, 16,46 m.........................................................................003283
20,6 mm, 3,18 kg*, 6,71 m..................................... 001092
14,3 mm, 2,27 kg*, 6,71 m...........................................................................003280
22,2 mm, 3,18 kg*, 6,1 m....................................... 001093
14,3 mm, 4,54 kg*, 13,41 m.........................................................................003284
23,8 mm, 3,18 kg*, 4,27 m..................................... 001095
15,9 mm, 4,54 kg*, 10,36 m.........................................................................003285
25,4 mm, 3,18 kg*, 3,96 m..................................... 001096
17,5 mm, 4,54 kg*, 9,14 m...........................................................................003286
19,1 mm, 4,54 kg*, 7,62 m...........................................................................003287
1600 Edistyksellinen venttiilikaran punostiiviste
20,6 mm, 4,54 kg*, 6,71 m...........................................................................003288
(Koko, Paino, Pituus)**
22,2 mm, 4,54 kg*, 6,1 m.............................................................................003289
3,2 mm, 0,91 kg*, 40,23 m..................................... 035002
23,8 mm, 4,54 kg*, 5,79 m...........................................................................003293
4 mm, 0,91 kg*, 27,74 m........................................ 035004
25,4 mm, 4,54 kg*, 5,18 m...........................................................................003294
4,8 mm, 0,91 kg*, 19,81 m..................................... 035006
6 mm, 0,91 kg*, 15,85 m........................................ 035008 1730 Yleispunostiiviste (Koko, Paino, Pituus)**
6,4 mm, 0,91 kg*, 12,19 m..................................... 035010
6 mm, 0,91 kg*, 18,29 m..............................................................................000637
6,4 mm, 2,27 kg*, 30,48 m..................................... 035011
6,4 mm, 0,91 kg*, 15,24 m...........................................................................000638
8 mm, 0,91 kg*, 8,53 m.......................................... 035013
6,4 mm, 2,27 kg*, 38,1 m.............................................................................000691
8 mm, 2,27 kg*, 21,64 m........................................ 035014
8 mm, 0,91 kg*, 9,75 m................................................................................000692
9,5 mm, 0,91 kg*, 5,79 m....................................... 035016
8 mm, 2,27 kg*, 24,38 m..............................................................................000693
9,5 mm, 2,27 kg*, 14,94 m..................................... 035017
9,5 mm, 2,27 kg*, 17,07 m...........................................................................000694
9,5 mm, 4,54 kg*, 29,57 m..................................... 035018
9,5 mm, 4,54 kg*, 34,14 m...........................................................................000695
10 mm, 0,91 kg*, 5,49 m........................................ 035020
10 mm, 0,91 kg*, 6,1 m................................................................................000696
10 mm, 2,27 kg*, 13,72 m...................................... 035021
10 mm, 2,27 kg*, 15,54 m............................................................................000697
11,1 mm, 0,91 kg*, 4,27 m..................................... 035023
11,1 mm, 2,27 kg*, 12,5 m...........................................................................000698
11,1 mm, 2,27 kg*, 10,36 m................................... 035024
12 mm, 0,91 kg*, 4,27 m..............................................................................000702
12 mm, 2,27 kg*, 9,14 m........................................ 035026
12 mm, 2,27 kg*, 10,67 m............................................................................000703
12,7 mm, 0,91 kg*, 3,35 m..................................... 035028
12,7 mm, 2,27 kg*, 9,75 m...........................................................................000704
12,7 mm, 2,27 kg*, 8,53 m..................................... 035029
12,7 mm, 4,54 kg*, 19,51 m.........................................................................000705
12,7 mm, 4,54 kg*, 17,07 m................................... 035030
14,3 mm, 2,27 kg*, 7,01 m...........................................................................000706
14,3 mm, 2,27 kg*, 7,01 m..................................... 035032
14,3 mm, 4,54 kg*, 13,72 m.........................................................................000932
14,3 mm, 4,54 kg*, 13,72 m................................... 035033
15,9 mm, 4,54 kg*, 11,28 m.........................................................................000933
15,9 mm, 4,54 kg*, 10,97 m................................... 035035
17,5 mm, 4,54 kg*, 10,36 m.........................................................................000934
17,5 mm, 4,54 kg*, 9,45 m..................................... 035037
19,1 mm, 4,54 kg*, 8,53 m...........................................................................000935
19,1 mm, 4,54 kg*, 7,92 m..................................... 035039
20,6 mm, 4,54 kg*, 6,4 m.............................................................................001182
22,2 mm, 4,54 kg*, 5,79 m..................................... 035041
22,2 mm, 4,54 kg*, 5,49 m...........................................................................001183
25,4 mm, 4,54 kg*, 4,57 m..................................... 035043
25,4 mm, 4,54 kg*, 4,27 m...........................................................................001184
1830-SSP lietteen punostiivistys (Koko, Paino, Pituus)*
1760 Punostiiviste kemikaaleille (Koko, Paino, Pituus)**
9,5 mm; 0,91 kg*; 7,01 m....................................... 052605
3,2 mm, 0,91 kg*, 35,66 m...........................................................................008360
9,5 mm; 2,27 kg*; 17,37 m..................................... 052606
4,8 mm, 0,91 kg*, 21,34 m...........................................................................008362
9,5 mm; 4,54 kg*; 34,75 m..................................... 052607
6 mm, 0,91 kg*, 14,94 m..............................................................................008363
10,0 mm; 0,91 kg*; 5,18 m..................................... 052608
6,4 mm, 0,91 kg*, 12,8 m.............................................................................008364
10,0 mm; 2,27 kg*; 13,41 m................................... 052609
6,4 mm, 2,27 kg*, 32 m................................................................................008373
11,1 mm; 0,91 kg*; 4,57 m..................................... 052610
8 mm, 0,91 kg*, 9,45 m................................................................................008365
11,1 mm; 2,27 kg*; 11,58 m................................... 052611
8 mm, 2,27 kg*, 23,47 m..............................................................................008374
12,0 mm; 0,91 kg*; 4,27 m..................................... 052612
9,5 mm, 0,91 kg*, 6,4 m...............................................................................008366
12,0 mm; 2,27 kg*; 10,67 m................................... 052613
9,5 mm, 2,27 kg*, 16,15 m...........................................................................008375
12,7 mm; 0,91 kg*; 3,96 m..................................... 052614
9,5 mm, 4,54 kg*, 32 m................................................................................008381
12,7 mm; 2,27 kg*; 10,06 m................................... 052615 		10 mm, 0,91 kg*, 5,49 m..............................................................................008367
12,7 mm; 4,54 kg*; 19,81 m................................... 052616
10 mm, 2,27 kg*, 13,72 m............................................................................008376
14,3 mm; 2,27 kg*; 7,62 m..................................... 052617
11,1 mm, 0,91 kg*, 4,27 m...........................................................................008368
11,1 mm, 2,27 kg*, 10,67 m.........................................................................008377

12 mm, 0,91 kg*, 3,96 m.....................................................008369
12 mm, 2,27 kg*, 9,75 m...................................................008378
12,7 mm, 0,91 kg*, 3,66 m................................................008370
12,7 mm, 2,27 kg*, 9,45 m................................................008379
12,7 mm, 4,54 kg*, 18,59 m..............................................008383
14,3 mm, 2,27 kg*, 6,1 m..................................................008380
15,9 mm, 4,54 kg*, 9,14 m................................................008385
17,5 mm, 4,54 kg*, 8,53 m................................................008386
19,1 mm, 4,54 kg*, 8,23 m................................................008387
20,6 mm, 4,54 kg*, 7,01 m................................................008388
22,2 mm, 4,54 kg*, 5,18 m................................................008389
25,4 mm, 4,54 kg*, 3,05 m................................................008394
1765 Valkoinen kemikaalien punostiiviste pyöriviä
laitteita varten (Koko,Paino, Pituus)**
6,4 mm, 0,91 kg*, 15,43 m................................................051172
6,4 mm, 2,27 kg*, 38,57 m................................................051173
7,9 mm, 0,91 kg*, 10,06 m................................................051174
7,9 mm, 2,27 kg*, 25,15 m................................................051175
9,5 mm, 0,91 kg*, 7,07 m..................................................051176
9,5 mm, 2,27 kg*, 17,68 m................................................051177
10,0 mm, 0,91 kg*, 5,73 m................................................051178
10,0 mm, 2,27 kg*, 14,33 m..............................................051179
11,1 mm, 2,27 kg*, 11,4 m................................................051180
12,0 mm, 2,27 kg*, 10,93 m..............................................051181
12,7 mm, 0,91 kg*, 3,9 m..................................................051182
12,7 mm, 2,27 kg*, 9,76 m................................................051183
12,7 mm, 4,54 kg*, 19,51 m..............................................051184
14,3 mm, 2,27 kg*, 8,08 m................................................051185
15,9 mm, 4,54 kg*, 9,76 m................................................051186
19,1 mm, 4,54 kg*, 7,77 m................................................051187
20,6 mm, 4,54 kg*, 7,47 m................................................051188
22,2 mm, 4,54 kg*, 6,4 m..................................................051189
25,4 mm, 4,54 kg*, 3,81 m................................................051190
1830 Edistyksellinen paisutettu grafiitti-PTFE-punostiiviste
(Koko, Paino, Pituus)**
4,8 mm, 0,91 kg*, 26,52 m................................................175910
6,4 mm, 0,91 kg*, 12,19 m................................................175911
6,4 mm, 2,27 kg*, 30,78 m................................................175912
8 mm, 0,91 kg*, 9,14 m.....................................................175913
8 mm, 2,27 kg*, 22,86 m...................................................175914
9,5 mm, 0,91 kg*, 5,79 m..................................................175915
9,5 mm, 2,27 kg*, 14,33 m................................................175916
9,5 mm, 4,54 kg*, 28,35 m................................................175917
10 mm, 0,91 kg*, 5,24 m...................................................175918
10 mm, 2,27 kg*, 13,11 m.................................................175919
11,1 mm, 0,91 kg*, 4,57 m................................................175920
11,1 mm, 2,27 kg*, 11,58 m..............................................175921
12 mm, 0,91 kg*, 3,84 m...................................................175922
12 mm, 2,27 kg*, 9,60 m...................................................175923
12,7 mm, 0,91 kg*, 3,35 m................................................175924
12,7 mm, 2,27 kg*, 8,23 m................................................175925
12,7 mm, 4,54 kg*, 16,46 m..............................................175926
14,3 mm, 2,27 kg*, 6,86 m................................................175927
14,3 mm, 4,54 kg*, 13,72 m..............................................175928
15,9 mm, 4,54 kg*, 11,58 m..............................................175929
17,5 mm, 4,54 kg*, 9,45 m................................................175930
19,1 mm, 4,54 kg*, 7,92 m................................................175931
20 mm, 4,54 kg*, 7,29 m...................................................175932
22,2 mm, 4,54 kg*, 5,79 m................................................175933
23,8 mm, 4,54 kg*, 5,18 m................................................175934
25,4 mm, 4,54 kg*, 4,27 m................................................175935
Duragraf F Paisutettu grafiittilevy (Koko, Paksuus)****
		1 500 x 1 500 mm, 1 mm.
1 500 x 1 500 mm, 1 mm
...................................................290210
1 500 x 1 500 mm, 1,5 mm................................................290211
1 500 x 1 500 mm, 2 mm...................................................290212
1 500 x 1 500 mm, 3 mm...................................................290213
Duragraf T Paisutettu grafiittilevy (Koko, Paksuus)****
1 500 x 1 500 mm, 1 mm...................................................290218
1 500 x 1 500 mm, 1,5 mm................................................290219
1 500 x 1 500 mm, 2 mm...................................................290220
1 500 x 1 500 mm, 3 mm...................................................290221
ECS-T PTFE-levytiiviste (Koko, Paksuus)****
1 200 x 1 200 mm, 1 mm...................................................290230
1 500 x 1 500 mm, 1,5 mm................................................290231
1 500 x 1 500 mm, 2 mm...................................................290232
1 500 x 1 500 mm, 3 mm...................................................290233

*	Painot on annettu vain viitteiksi. Painot eivät ole
sopimusluonteisia.
** CS: poikkileikkaus, W: paino, L: pituus.
***	CS: poikkileikkaus, venttiileille/pakkaukset, venttiilejä
keskimäärin laatikkoa kohden, W: paino, Ø: varren
läpimitta.
**** Dim, LxI, T: paksuus.
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MEKAANISTEN TIIVISTEIDEN TILAUSTIEDOT
Tee tilaus täyttämällä
asianmukaiset tiedot valkoisiin
ruutuihin ja ilmoittamalla
tyyppikoodin Chestertonedustajalle. Käyttä viitteenä
oikealla olevaa taulukkoa.

Komponentti

Chesterton

Pinnat

CB
B
SSC
Q1
RSC
Q2
TC
U2
CR
V
316
G
Seos-20
M3
Ti
T2
HC
M5
HB
M1
Monel®
M4
FKM
V
EPDM
E
FEPM	X	
FFKM
K
C550
K1
C250
K2

Metallit

Elastomeerit

EN12756

Kuvaus
Hiiligrafiitti, hartsikyllästetty
Piikarbidi, sintrattu paineeton
Piikarbidi, reaktiosidottu
Volframikarbidi, Ni-sideaine
Alumiinioksidi, 99,5 %
CrNiMo teräs (1.4401)
20 Cb3 (2.4660)
Titaani (3.7035)
Hastelloy® C-276 (2.4819)
Hastelloy® B2 (2.4617)
Seos K500 (2.4375)
Hiilifluoridi
Etyleenipropyleenikumi
Tetraetyleenipropyleenikumi
Perfluorielastomeeri
Chemlast™ 550
Chemlast™ 250

Patruuna, yksittäinen tiiviste

+

TIIVISTE
Tiivisteet
150 yksittäinen
tiiviste
250 kaksoistiiviste
280 kaksoistiiviste
1

Vain 150/250
Vain 280

KOKO

+

Koko (mm)
38
25
40
28
43
30
45
32
48
33
50
35

53
55
581
60
63
65

+

PINTA

+

Pinnat (150)
CB/SSC
SSC/SSC
Pinnat (250)
CB/SSC/SSC/CB
SSC/SSC/SSC/CB
SSC/SSC/SSC/SSC

95
100
1051
110
1151
120

68
70
75
80
85
90

S

Elastomeeri

= Tyyppikoodi

Pinnat (280)
CB/SSC/CB/SSC
CB/TC/CB/TC
SSC/SSC/CB/SSC
TC/TC/CB/TC

Elastomeerit
EPDM1
FKM1
FEPM
FFKM2

2

Kasettitiiviste

+

TIIVISTE
Tiivisteet
S10 yksittäinen
tiiviste
S20 kaksoistiiviste

KOKO
Koko (mm)
25 33 43
28 35 45
30 38 48
32 40 50

+
53
55
60
65

70
75
80
85

+

PINTA

90 120
95
100
110

S

Pinnat (S10)
CB/SSC
SSC/SSC
CB/TC
TC/TC

+

Elastomeeri

= Tyyppikoodi

Pinnat (S20)
CB/SSC/CB/SSC TC/TC/CB/TC
CB/TC/CB/TC
TC/TC/TC/TC
SSC/SSC/CB/SSC
SSC/SSC/SSC/SSC

Elastomeerit
FKM
EPDM
FEPM
C550

442 Yksitoiminen halkaistu tiiviste
442 yksittäinen tiiviste

+

Koko (mm)
32
40
33
43
35
45
38
48

115
120
125
130
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50
55
60
65

70
75
80
85

90
95
100
110

KOKO

+

135
140
145
150

155
160
165
170

PINTA

175
180
185
190

195

+

S

+

Elastomeeri
Pinnat
CR/CB
RSC/CB
RSC/RSC

= Tyyppikoodi
Elastomeerit
EPDM
FKM
FEPM

491 DIN komponenttitiiviste

+

491 DIN
Koko (mm)
16 20 24
18 22 25

28
30

+

KOKO

32
33

35
38

40
43

45
48

+

PINTA

50
53

55
60

65
68

70
75

80
85

RU

+

PINTA

+

= Tyyppikoodi

Elastomeeri

90
95

100
110

Elastomeerit
EPDM
FKM

Pinnat
CB/SSC
SSC/SSC
CB/CR

RBS tiiviste
Pyörivä yksikkö

3

RBS

+

Koko (mm)
10 14 16
12 15 18

20
22

+

KOKO

24
25

28
30

32
33

35
38

40
43

45
48

50
53

55
58

+

SU

+

+

S

Elastomeeri

= Tyyppikoodi

Pinnat
CB
SSC

60

Elastomeerit
EPDM
FKM

Kiinteä yksikkö

3

RBS

+

TYYPPI

KOKO

Koko (mm)
10
15
20
12
16
22
14
18
24

Yksikkötyyppi
K (EN12756)
KS (EN12756)
N (EN12756)
S
3

+

25
28
30

32
33
35

38
40
43

+

SSC

45
48
50

53
55
58

60

Elastomeeri

= Tyyppikoodi

Elastomeerit
EPDM
FKM

Täydellistä RBS tiivistettä tilattaessa tilaa sekä pyörivä että kiinteä yksikkö.

170 SA Patruunatiiviste

+

170 SA
Koko (mm)
38
48
60
43
50
65
45
55
70

75
80
85

KOKO

+

90
95
100

140
150
160

110
120
130

PINTA

+
Pinnat
SSC/SSC
SSC/TC
TC/TC

170
180

+

RUNKO

Elastomeeri

Runko
316SS
AVESTA

= Tyyppikoodi

Elastomeerit
FEPM
EPDM
FKM

4400 Kaasutiiviste
TIIVISTE
Tiivisteet
4400-CW
4400-CCW

+

KOKO

+

Koko (mm)
25
32
40
28
35
43
30
38
45

+

SA

SSC/SS

+

S

+

Elastomeeri

= Tyyppikoodi

Elastomeerit
48
50
55

60
65
70

75
80
85

90

FEPM
EPDM
FKM

C505
K4079

75

Teollisuuden voiteluaineiden ja MRO- kemikaalien tilaustiedot
218 HDP
20 l...................................................................... 083001
1 000 l.................................................................. 083074
208 l.................................................................... 083002
235 SSC
20 l.................................................................. 080032EU
208 l................................................................ 080033EU
274 Teollisuuden rasvanpoistoaine
20 l.................................................................. 081006EU
208 l................................................................ 081013EU
Aerosoli 350 g-EUR.............................................. 087848
276 Elektronisten osien puhdistusaine
20 l...................................................................... 081623
208 l.................................................................... 081624
Aerosoli 250 g-EUR.............................................. 087851
338 Super ruosteenpoistaja
20 l ..................................................................... 085904
208 l.................................................................... 085907
346 Kattilakiven poisto- ja kemiallinen puhdistusaine
20 l ..................................................................... 088403
208 l ................................................................... 088407
360 Fosfaatiton puhdistusaine
20 l...................................................................... 083603
208 l.....................................................................083607
1 000 l...................................................................086562
388 Synteettinen kierteitysneste
475 ml................................................................. 081491
20 l...................................................................... 081492
208 l.................................................................... 081194
390 Leikkuuöljy
Aerosoli 411 g-EUR.............................................. 087860
601 Ketjutappien ja holkkien voiteluaine
1 gal/3,8 l............................................................ 081904
20 l.................................................................. 081910EU
208 l................................................................ 081907EU
Aerosoli 350 g-EUR.............................................. 087864
610 Synteettinen voiteluneste
1 gal/3,8 l............................................................ 089415
20 l.......................................................................089414
208 l.....................................................................089424
Aerosoli 350g - EUR..............................................087865
610HT Synteettinen voiteluneste
1 gal/3,8 l............................................................ 083765
20 l...................................................................... 080418
208 l.................................................................... 080419
610MT Plus synteettinen voiteluneste
20 l...................................................................... 082852
208 l.................................................................... 082853
615 HTG #1 Kuumankestävä rasva
400 g................................................................... 086935
18 kg.................................................................... 086936
55 kg.................................................................... 086007
180 kg...................................................................080725
615 HTG #2 Kuumankestävä rasva
400 g................................................................... 080042
18 kg.................................................................... 080043
55 kg.................................................................... 080045
181 kg...................................................................080728
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625 CXF-rasva, korroosionkestävä,
äärimmäisen suuri paine, elintarvikeluokka
400 g................................................................... 080707
18 kg.................................................................... 080705
55 kg.................................................................... 080706
181 kg.................................................................. 080337
630 SXCF-rasva, synteettinen, korroosiota kestävä,
äärimmäisen suuri paine, elintarvikeluokka
400 g....................................................................082713
18 kg.....................................................................082711
55 kg.................................................................... 082714
181 kg.................................................................. 082712
Synteettinen, aerosoli, 350 g, EUR....................... 082865
635 SXC Rasva, synteettinen, korroosiota kestävä,
äärimmäinen paine
400 g....................................................................088556
18 kg.................................................................... 088557
55 kg.................................................................... 088558
181 kg.................................................................. 088559
636 FG elintarvikeluokan synteettinen voiteluneste
20 l.......................................................................084129
208 l.................................................................... 084127
652 Pneumatiikan voiteluaine
475 ml................................................................. 086888
1 gal/3,8 l............................................................ 080447
20 l.................................................................. 086000EU
208 l................................................................ 083018EU
690 FG voiteluaine, elintarvikeluokka
1 gal/3,8 l............................................................ 082703
20 l...................................................................... 082710
208 l.................................................................... 082705
Aerosoli 397 g-EUR.............................................. 087870
715 Spraflex®
20 l...................................................................... 081709
208 l.................................................................... 081707
Aerosoli 350 g-EUR.............................................. 087872
715 Spraflex® Gold
1 gal/3,8 l............................................................ 081896
20 l...................................................................... 081897
208 l.................................................................... 081898
Aerosoli 300 g-EUR.............................................. 087871
723 Sprasolvo®, aerosoli 350 g-EUR....................... 087874
723FG Sprasolvo®, aerosoli 350 g-EUR................... 087873
725 Nikkelipohjainen kiinnileikkautumisen estoaine
250 g sivellinkansi............................................... 081266
500 g sivellinkansi................................................082359
20 l.......................................................................082349
Aerosoli 350 g - EUR.............................................087875
740 Ruostesuoja
1 gal/3,8 l............................................................ 087705
20 l...................................................................... 087704
208 l.................................................................... 087707
Aerosoli 300 g-EUR.............................................. 087877
775 Kosteussuoja
20 l...................................................................... 082110
208 l.................................................................... 082107
Aerosoli 350 g-EUR.............................................. 087880

783 ACR hyvin suorituskykyinen kiinnileikkautumisen
estoaine
250 g sivellinkansi............................................... 082805
500 g sivellinkansi................................................088653
500 g avoin kansi..................................................088771
20 l, 24 kg.............................................................088654
785 Kiinnileikkautumisen estoaine
200 g EN/GER....................................................... 086907
200 g SW/NW...................................................... 086908
250 g sivellinkansi............................................... 082016
500 g sivellinkansi............................................... 080747
24 kg.................................................................... 080748
Aerosoli 350 g-EUR.............................................. 087881
785FG K iinnileikkautumisen estoaine,
elintarvikeluokka
200 g-FWNGDA.................................................... 088502
200 g-IRSEUDU.................................................... 088503
500 g sivellinkansi............................................... 080788
800 GoldEnd® teippi
1/4 x 540 in / 6,4 mm x 13,72 m......................... 000805
1/2 x 180 in / 12,7 mm x 4,57 m......................... 000801
1/2 x 540 in / 12,7 mm x 13,72 m....................... 000802
1/2 x 1 296 in / 12,7 mm x 32,92 m.................... 000803
3/4 x 540 in / 19,1 mm x 13,72 m....................... 000804
1 x 540 in / 25,4 mm x 13,72 m........................... 000806
803 Teollisuusliuotin II
1 gal/3,8 l............................................................ 086774
20 l.................................................................. 090379EU
208 l................................................................ 090388EU
1 000 l.............................................................. 086768EU
860 Muovautuva polymeeritiivisteaine
2 aerosolia ja 2 patruunaa sekä työkalulaatikko.. 084883
2 aerosolia ja 2 patruunaa .................................. 086310
820 KPC
20 l.................................................................. 082260EU
208 l................................................................ 082264EU
1 000 l.............................................................. 083555EU
Lubri-Cup™
EM 250 ml Elektroninen annostelija..................... 981100
EM-X 250 ml Elektroninen annostelija ATEX......... 981067
MSP 250 ml Elektroninen annostelija DC-virralle. 981101
MSP 250 ml Elektroninen annostelija AC-virralle.. 981102
EM huoltopaketti 615 #1 250 ml.......................... 981068
EM huoltopaketti 615 #2 250 ml.......................... 981069
EM huoltopaketti 625 250 ml............................... 981072
EM huoltopaketti 630 250 ml............................... 981073
EM huoltopaketti 633 250 ml............................... 981074
EM huoltopaketti 635 250 ml............................... 981075
Lubri-Cup™ VG Mini
630 SXCF -rasvan kanssa........................................084473
Opticool™ 372 emulgoidut öljyt
20 l...................................................................... 082315
208 l.................................................................... 082316
1 000 l.................................................................. 082317

Komposiittipinnoiteiden tilausohje
ARC-metalli-komposiittijärjestelmät
AARC 855 Hankaukselta suojaava nestemäinen
pinnoite (P, T, C)*
1 kg, 0,8 mm (30 mil), 0,78 m2 (8,4 ft2)
Musta...................................................................082143
Harmaa.................................................................082140
4,5 kg, 0,8 mm (30 mil), 3,52 m2 (37,9 ft2)
Musta...................................................................082142
Harmaa.................................................................082139
15 l (25,6 kg), 0,8 mm (30 mil), 20,0 m2 (215,6 ft2)
Musta...................................................................084162
Harmaa.................................................................084163
ARC 858 Täyttömassa (P, T, C)*
250 g (QP), 3 mm (125 mil), 521 cm2 (0,53 ft2)
Harmaa.................................................................086194
400 ml kittiputki, 3 mm (125 mil), 1 333 cm2 (195 in2)
Harmaa.................................................................083346
1 kg, 3 mm (125 mil), 2 083 cm2 (2,11 ft2)
Harmaa.................................................................082137
4,5 kg, 3 mm (125 mil), 0,94 m2 (9,5 ft2)
Harmaa.................................................................082134
15 l (24,8 kg), 3 mm (125 mil), 5 m2 (50,9 ft2)
Harmaa.................................................................084161 .

ARC 890 Ankara hankausrasitus (P, T, C)*
2 kg, 6 mm (250 mil), 1 515 cm2 (223 in2)
Harmaa.................................................................082133 .
6 kg, 6 mm (250 mil), 4 545 cm2 (669 in2)
Harmaa.................................................................082132 .
15 l (34,6 kg), 6 mm (250 mil), 2,5 m2 (27 ft2)
Harmaa.................................................................084158 .
ARC 897 Kova hankausrasitus (P, T, C)*
1 kg, 3 mm (125 mil), 1 515 cm2 (1,5 ft2)
Harmaa.................................................................082131
6 kg, 3 mm (125 mil), 9 090 cm2 (9,2 ft2)
Harmaa.................................................................082128 .
15 l (33,0 kg), 3 mm (125 mil), 5 m2 (53,8 ft2)
Harmaa.................................................................084160
ARC 982 100 % kiintoaine, epoksi-Novolac, happoja
kestävä pinnoite (P, T, C)*
1 kg, 375 μm (15 mil), 2,2 m2 (24 ft2)
Vaaleanharmaa....................................................082127 .
keskiharmaa.........................................................082124
15 l (17,9 kg), 375 μm (15 mil), 39,8 m2 (426 ft2)
Vaaleanharmaa....................................................084181 .
keskiharmaa.........................................................084182
ARC HT-S Korkean lämpötilan hankautumiselta
suojaava pinnoite. Levitetään ruiskuttamalla.
Kipinätestattavissa (P, T, C)*
4 l, 900 μm (35 mil), 4,5 m2 (48,4 ft2)
Sininen.................................................................082739
Harmaa.................................................................082741
16 l, 900 μm (35 mil), 18,0 m2 (193,75 ft2)
Sininen.................................................................082736
Harmaa.................................................................082743

ARC HT-T Korkean lämpötilan hankautumiselta
suojaava pinnoite. Levitetään lastalla.
Kipinätestattavissa (P, T, C)*
4 l, 900 μm (35 mil), 4,5 m2 (48,4 ft2)
Musta...................................................................082719
Vihreä...................................................................082720
16 l, 900 μm (35 mil), 18,0 m2 (193,75 ft2)
Musta...................................................................082723
Vihreä...................................................................082727

ARC I BX1 Iskuja ja kulumista kestävä
epoksikomposiitti (P, T, C)*
20 kg, 6 mm (250 mil), 1,5 m2 (15 ft2)
Harmaa.................................................................081948 .
12 x 20 kg, 6 mm (250 mil), 18 m2 (180 ft2)
Harmaa.................................................................081946 .
ARC S1 Yleiskäyttöinen, ruiskutettava korroosiolta
suojaava pinnoite (P, T, C)*
4 l, 250 μm (10 mil), 16 m2 (170 ft2)
Sininen.................................................................086061
Harmaa.................................................................080629
16 l, 250 μm (10 mil), 64 m2 (678 ft2)
Sininen.................................................................084169
Harmaa.................................................................084168

ARC S1HB Yleiskäyttöinen, ruiskutettava korroosiolta
suojaava pinnoite (P, T, C)*
60 l, 250 μm (10 mil), 240 m2 (2 550 ft2)
Harmaa.................................................................088664
600 l, 250 μm (10 mil), 2 400 m2 (25 500 ft2)
Harmaa.................................................................088665 .
ARC S2 Keraamisesti lujitettu, ruiskutettava, eroosiota
kestävä pinnoite (P, T, C)*
2 kg, 375 μm (15 mil), 3,56 m2 (37,7 ft2)
Harmaa.................................................................090359
Vihreä...................................................................090369
12 kg, 375 μm (15 mil), 21,33 m2 (226,0 ft2)
Harmaa.................................................................090349
Vihreä...................................................................090368
15 l (22,9 kg), 375 μm (15 mil), 40,0 m2 (423,8 ft2)
Harmaa.................................................................084175
Vihreä...................................................................084176
1 125 ml (patruuna); 375 μm (15 mils); 3 m2 (32 ft2)
Harmaa.................................................................084496
Vihreä...................................................................084495

ARC-betoni-komposiittijärjestelmät
ARC 791 100 % kiintoaine, Novolac-hartsiseos,
kvartsilujitettu betonipinnoite (P, T, C)*
Järjestelmäsarja, 6 mm (250 mil), 4,1 m2 (45 ft2)
Harmaa.................................................................082195 .
Irtotavarasarja, 6 mm (250 mil), 16,7 m2 (180 ft2)
Harmaa.................................................................089537
ARC 988 Novalac-hartsipohjainen, kvartsilujitettu
betonipinnoite.100% kiintoaine, joka kestää hyvin
kemikaaleja. Levitetään lastalla (P, T, C)*
Järjestelmäsarja, 6 mm (250 mil), 4,1 m2 (45 ft2)
Harmaa.................................................................082197
Punainen..............................................................090452
Irtotavarasarja, 6 mm (250 mil), 16,7 m2 (180 ft2)
Harmaa.................................................................089539
Punainen..............................................................089540
ARC CS2 Yleiskäyttöinen, Novolac-seos,
ohutkalvoepoksi (P, T, C)*
16 l, 0,5 mm (20 mil), 31,5 m2 (339 ft2)
Harmaa.................................................................084186 .
ARC CS4 Hyvin kemikaaleja kestävä, 100 % Novolachartsia, epoksipinnoite (P, T, C)*
4 l, 0,5 mm (20 mil), 7,9 m2 (84,8 ft2)
Punainen..............................................................081572 .
16 l, 0,5 mm (20 mil), 31,5 m2 (339 ft2)
Punainen..............................................................084187 .
ARC NVE VC korkeaa lämpötilaa ja kemikaaleja
kestävä, epoksi-Novolac -vinyyliesteripinnoite,
päällyssuojakerros (P, T, C)*
Järjestelmäsarja, 250 µm (10 mil), 9,7 m2 (104 ft2)
Punainen......................................................... 081245EU .
ARC NVE TC korkeaa lämpötilaa ja kemikaaleja kestävä,
epoksi Novolac vinyyliesteripinnoite, suojapinnoite
(P, T, C)*
Järjestelmäsarja, 6 mm (250 mil), 9,7 m2 (104 ft2)
Punainen......................................................... 082857EU

ARC S4+ 100 % kiintoainetta, mineraalilujitettu,
epoksi-Novolac, happoja kestävä pinnoite (P, T, C)*
1 125 ml (patruuna); 375 μm (15 mils); 3 m2 (32 ft2)
Harmaa.................................................................084177
Punainen..............................................................084498
4 l, 375 μm (15 mil), 10,7 m2 (113 ft2)
Harmaa.................................................................080774
Punainen..............................................................080765
16 l, 375 μm (15 mil), 42,7 m2 (452 ft2)
Harmaa.................................................................084177
Punainen..............................................................084178
ARC S7 Korkeaa lämpötilaa ja kemikaaleja kestävä,
epoksi-Novolac vinyyliesteripinnoite (P, T, C)*
14 l ; 500 μm (20 mils) WFT**; 28 m2 (300 ft2)
Maalarinvalkoinen........................................... 082700EU
Punainen......................................................... 082694EU

*P: pakettikoko, T: paksuus, C: peittävyys
** WFT: Wet Film Thickness (märkäkalvon paksuus)
Teknisten tietojen huomautuksia: 1) Peittävyysarvot ovat teoreettisia, olettaen, ettei esiinny hukkaan menoa tai pinnan poikkileikkauksen vaikutuksia. Käytännössä tuotetta tulee
lisätä 10–20 % hukkatekijää varten, kun levitykseen oletetaan käytettävän sivellintä, telaa tai lastaa. 2) Hukkatekijä voi vaihdella huomattavasti, kun tuotteita levitetään ruiskuttamalla,
ruiskulaitteesta, alustan geometriasta ja ympäristön olosuhteista riippuen. 3) Kaikki peittävyysarvot perustuvat tuotteen lämpötilaan 21˚C.
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Tuotehakemisto
Mekaaniset tiivisteet

150 Yleiskäyttöinen patruuna, yksitoiminen
tiiviste..................................................................................11
170 Lietepatruuna, yksitoiminen tiiviste.....................14
250 Yleiskäyttöinen patruuna, kaksoistiiviste...........11
280™ Raskaan käytön patruuna kaksoistiiviste........12
442™ Halkaistu mekaaninen tiiviste...............................8
491 DIN Pyörivä työntötiiviste........................................13
4400 Kaasutiiviste................................................................12

Intelliflow HT Vedensäästäjä............................ 14
RBS Yksiosainen tiiviste yleiskäyttöiseen
tiivistykseen.......................................................................13
S10 Hyvin suorituskykyinen yksitoiminen
kasettitiiviste.....................................................................10
S20 Hyvin suorituskykyinen
kaksoiskasettitiiviste.......................................................10
SpiralTrac™ pumppausrengas..........................................9

Punostiivisteet ja laippatiivisteet

455EU Yleiskäyttöinen laippatiivistelevy....................32
553 Ympäristötiiviste..........................................................31
557 Suorituskykyinen laippatiivistelevy......................32
1400R Hiilivahvisteinen grafiittipunostiiviste...........17
1600 Edistyksellinen venttiilikaran punostiiviste.....29
1622 Alhaisten päästöjen venttiilipunostiiviste.......28
1724 Venttiilien PTFE-punostiiviste..............................29
1730 Yleispunostiiviste......................................................16
1760 Punostiiviste kemikaaleille....................................16
1765 Valkoinen kemikaalien punostiiviste.................16
1830 Edistyksellinen paisutettu grafiittiPTFE-punostiiviste...........................................................17

1830 SSP Lietteen punostiivistys..................... 17
5100 Hiiliholkki.....................................................................27
5150 Jousikuormitussarjat...............................................27
5300 Tiivistysrenkaat..........................................................27
5500 Laippapultin levyjouset..........................................26
5505H Laippapultin levyjouset......................................26
5505L Laippapultin levyjouset.......................................27
5800 Grafiittikiilatiiviste....................................................29
Kampaprofiili Hyvin toimiva semimetallinen
tiivistys.................................................................................30
Duragraf F Paisutettu grafiittilevy................................31
Duragraf T Paisutettu grafiittilevy.................................31
ECS-T PTFE-levytiiviste.......................................................32
Spiraalitiiviste Edullinen semimetallinen
tiivistys.................................................................................30
Steel Trap™ laippatiiviste Hyvin suorituskykyinen
puolimetallinen laippatiiviste.....................................30
SuperSet™ Tehostetut punostiivistesarjat.................18

Polymeeritiivisteet

8K™ Katkaistu pakka hydraulisen varren
sovelluksiin........................................................................40
9K Tukirenkaat hydraulisiin sovelluksiin......................44
10K™ Yksitoiminen U-kuppirakenne varren
ja männän sovelluksiin..................................................41
11K Katkaistu, kaksiosainen hydraulinen
varrentiiviste......................................................................40
14K Kuristusholkki...............................................................22
18K Laakerinauhat hydraulisiin ja pneumaattisiin
sovelluksiin........................................................................45
19K Laakerinauhat hydraulisiin ja pneumaattisiin
sovelluksiin........................................................................45
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20K™ Kaksisuuntainen hydraulitiiviste
raskaaseen käyttöön......................................................42
22K Yksitoiminen, U-kuppi varren ja männän
sovelluksiin hydrauliikassa...........................................41
23K Pneumaattiset tiivisteet varren ja männän
sovelluksiin........................................................................44
28K/28K 1 Pakkatiiviste männän ja varren
sovelluksiin hydrauliikassa...........................................42
30K Laakeroinnin ja vaihdelaatikon suojaukseen....18
30KC Tiiviste tahmeille nesteille ja jauheille...............22
33K Katkaistu laakeroinnin ja vaihdelaatikon
suoja.......................................................................................19
50K Pyörivän liukupinnan tiiviste..................................19
51K Pyörivä tiiviste..............................................................20
52K Pyörivä tiiviste..............................................................20
53K Pyörivä tiiviste..............................................................21
AWC800 Punainen polymeeri.........................................38
AWC850 HGT polymeeri...................................................39
AWC860 Kirsikan värinen polymeeri............................39
AWC805 Sininen polymeeri.............................................39
CCS Varren ja männän tiivisteet......................................43
M20K O-renkaiden vaihtosarjat hydraulisia
venttiilejä varten..............................................................46
R22KN5 Katkaistu yhteen lukkiutuva pyörivä
tiiviste..................................................................................21
W5K Pyyhkijät hydraulisiin ja pneumaattisiin
sovelluksiin........................................................................43
W21K Pyyhkijät hydraulisiin ja pneumaattisiin
sovelluksiin........................................................................43
WR Laakerinauhat hydraulisiin ja pneumaattisiin
sovelluksiin........................................................................45

Voiteluaineet

601 Ketjutappien ja holkkien voiteluaine...................50
610/610MT Plus/610HT Synteettinen
voiteluneste.......................................................................50
615 HTG NLGI #1..................................................................52
615 HTG NLGI #2..................................................................52
625 CXF....................................................................................52
630 SXCF.................................................................................52
635 SXC....................................................................................52
636 FG elintarvikeluokan synteettinen
voiteluneste.......................................................................50
652 Pneumatiikan voiteluaine.......................................51
690 FG Voiteluaine..............................................................51
715 Spraflex®/Spraflex® Gold...........................................51
725 Nikkelipohjainen kiinnileikkautumisen
estoaine...............................................................................54
783 ACR...................................................................................54
785 ja 785 FG Kiinnileikkautumisen estoaine...........54
Lubri-Cup™ EM Rasva-annostelija.............................53
Lubri-Cup™ OL 500 voitelija..........................................53
Lubri-Cup™ OL VG Mini...................................................53

Kunnossapidon erikoistuotteet

706 Rustsolvo®......................................................................55
723 ja 723 FG Sprasolvo®.................................................55
800 GoldEnd® teippi...........................................................56
860 Muovautuva polymeeritiiviste...............................56

Puhdistus- ja
rasvanpoistoaineet

218 HDP..................................................................................57
235 SSC....................................................................................58
274 Teollisuuden rasvanpoistoaine...............................59
276 Elektronisten osien puhdistusaine........................59
338 Super ruosteenpoistaja.............................................58
346 Kattilakiven poisto- ja kemiallinen
puhdistusaine...................................................................58
360 Fosfaatiton puhdistusaine.......................................57
803 Teollisuusliuotin II .......................................................56
820 KPC...................................................................................57

Metallintyöstönesteet

372 Opticool emulgoidut öljyt........................................59
388 Synteettinen kierteitysneste...................................60

Korroosion hallinta

740 Ruostesuoja...................................................................60
775 Kosteussuojus...............................................................60

Komposiittipinnoitteet

ARC 791 100 % kiintoaine, Novolac-hartsiseos,
kvartsilujitettu betonipinnoite...................................70
ARC 855 Hankaukselta suojaava nestemäinen
pinnoite...............................................................................64
ARC 858 Täyttömassa.........................................................64
ARC 890 Ankara hankausrasitus....................................68
ARC 897 Kova hankausrasitus.........................................68
ARC 982 100 % kiintoaine, epoksi-Novolac,
happoja kestävä pinnoite.............................................67
ARC 988 Novalac-hartsipohjainen, kvartsilujitettu
betonipinnoite.100% kiintoaine, joka kestää
hyvin kemikaaleja. Levitetään lastalla......................70
ARC CS2 Yleiskäyttöinen, Novolac-seos,
ohutkalvoepoksi..............................................................71
ARC CS4 Hyvin kemikaaleja kestävä, 100 %
Novolac-hartsia, epoksipinnoite................................71
ARC HT-T Korkean lämpötilan hankautumiselta
suojaava pinnoite. Levitetään lastalla.
Kipinätestattavissa..........................................................65
ARC HT-S Korkean lämpötilan hankautumiselta
suojaava pinnoite. Levitetään ruiskuttamalla.
Kipinätestattavissa..........................................................65
ARC I BX1 Iskuja ja kulumista kestävä
epoksikomposiitti............................................................68
ARC NVE-järjestelmä........................................................71
ARC S1 Yleiskäyttöinen, ruiskutettava
korroosiolta suojaava pinnoite...................................65
ARC S1HB Yleiskäyttöinen, ruiskutettava
korroosiolta suojaava pinnoite...................................65
ARC S2 Keraamisesti lujitettu, ruiskutettava,
eroosiota kestävä pinnoite...........................................66
ARC S4+ 100 % kiintoainetta, mineraalilujitettu,
epoksi-Novolac, happoja kestävä pinnoite............66
ARC S7 Korkeaa lämpötilaa ja kemikaaleja
kestävä, epoksi-Novolac vinyyliesteripinnoite......67

Chemraz® on rekisteröity tavaramerkki, jonka omistaa Greene,
Tweed & Company.
Elgiloy™ on tavaramerkki, jonka omistaa Elgiloy™ Ltd. Partnership.
Grafoil® on rekisteröity tavaramerkki, jonka omistaa GrafTech International
Holdings Inc.
Hastelloy® on rekisteröity tavaramerkki, jonka omistaa Haynes International, Inc.
Inconel® on a rekisteröity tavaramerkki, jonka omistaa Special Metals Corporation.
Kalrez® ja Viton® ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa
DuPont Performance Elastomers.
Monel® on rekisteröity tavaramerkki, jonka omistaa Special Metals Corporation.
NSF® on rekisteröity tavaramerkki, jonka omistaa NSF International.
SpiralTrac™ on tavaramerkki, jonka omistaa EnviroSeal Engineering Products Ltd.

Sulzer™ on tavaramerkki, jonka omistaa Sulzer Pumps Ltd.
Sulzer™ ei kuulu tai liity millään tavoin A.W. Chesterton Company -yhtiöön.
Jokainen viittaus Sulzer-pumppuihin on tarkoitettu ainoastaan tunnistamaan
tämän toisen valmistajan tuotteita, joiden kanssa A.W. Chesterton Company
suunnitteli omat Direct Fit™ tiivisteensä yhteensopiviksi.
CHESTERTON GoldEnd®, Rustsolvo®, SpeedSeal®, Spraflex® ja Sprasolvo® ovat
rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa A.W. Chesterton Company -yhtiöön.
8K™, 10K™, 20K™, 280™, 442™C, ChemLast™, DirectFit™, Flow Guardian™,
GraphMax™, IntelliFlow™, LidLock™, Lubri-Cup™, QBT™, Self-Centering Lock Ring™,
Steel Trap™ ja SuperSet™ ovat tavaramerkkejä, jotka omistaa A.W. Chesterton
Company -yhtiöön.

Kaikki tässä luettelossa esitetyt painetta, kemiallista yhteensopivuutta, lämpötilaa ja käytön ohjearvoja koskevat selostukset perustuvat yleisiin
käyttökokemuksiin. Tuotteidemme laajan sovellusvalikoiman, saatavissa olevien tuotteiden laajan alueen ja laitteiden kunnossa esiintyvän suuren
vaihtelevuuden takia, yhdessä ennalta arvaamattomien inhimillisten tekijöiden kanssa, joita liittyy näiden tuotteiden asennukseen loppukäyttäjän
suorittamina, esitettyjä suosituksia ei tule seurata ilman erityistä aikaisempaa työkokemusta tai neuvoja valtuutetulta Chesterton-edustajalta.
Erityiset tiedot materiaaleista, rakenteista, asennuksesta ja vianetsinnän käytännöistä saattavat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.
Suorituskyky riippuu läheisesti prosessin käyttöolosuhteista ja laitteiden kunnosta. Tekniset tiedot kuvastavat tuloksia laboratorio- testeistä ja on
ne tarkoitettu osoittamaan vain yleisiä ominaisuuksia. A.W. CHESTERTON COMPANY EI HYVÄKSY MITÄÄN SUORIA EIKÄ EPÄSUORIA TAKUITA,
JOTKA KOSKEVAT KAUPAKSI MENOA JA SOVELTUVUUTTA MÄÄRÄTTYYN KOHTEESEEN TAI KÄYTTÖÖN. AINOA MAHDOLLINEN TAKUU
RAJOITTUU TUOTTEEN KORVAAMISEEN UUDELLA.
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G l o baa l i t r atka i s u t , pa i ka l l i n e n pa l v e l u
Perustamisestaan lähtien v. 1884, A.W. Chesterton Company on täyttänyt menestyksellisesti monipuolisen asiakaskuntansa kriittisiä
tarpeita. Tänään, kuten aina, asiakkaat luottavat siihen, että Chestertonin ratkaisut parantavat laitteiden käyttövarmuutta,
optimoivat energiankulutuksen ja antavat paikallisesti teknistä tukea ja palvelua missä päin maailmaa tahansa he sijaitsevatkin.
Chestertonin globaaleja resursseja ovat:
Tehtaiden palvelu yli sadassa maassa
n
Globaali valmistustoiminta
n
Yli 500 toimipistettä ja myyntitoimistoa maailmanlaajuisesti
n
Yli 1 200 koulutettua paikallista palveluasiantuntijaa ja teknikkoa
n

Chestertonin tuotteet ja palvelut ovat saatavissa alla luetelluista myyntitoimistoista sekä valtuutetun
maahantuojaverkostomme kautta. Lähimmän palvelupisteen sijainti löytyy sivustolta www.chesterton.com.
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SE-37432 Karlshamn
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Puhelin: +46-454-88202
Faksi: +46-454-19890

Chestertonin ISO-sertifioinnit ovat saatavana
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Chesterton International Polska
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