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USDA   

Aerosol 080502

Aerosol* 090190

1 Gallon 080515

5 Liter* 086870

20 Liter 080514

208 Liter 080517
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Nehor avý, nevodivý, nekorozívny. Odstra uje 
mastnoty, usadeniny, ne istoty z bežiacich

 alebo demontovaných elektromotorov a 
elektrických systémov. 
Neobsahuje žiadny parafínový olej a žiadne 
tetra zlú eniny. 

POUŽITIE 
Chesterton 273 je ú inný odmas ovací prípravok pre 
elektromotory, náradia, bezpe nostné systémy, 
elektroreguláciu, isti e, , ventilátory, zdvíhadlá, 
spína e, transformátory a káble. Jeden z mála podobných 
produktov, ktorý bol skúšobným laboratóriom v USA 
kvalifikovaný ako nehor avý. 

Bezpe nejší pre pracovníkov 
Používaním Chesterton 273 sa vyhnete nebezpe ným 
výparom tetra isti ov. 
Bezpe nejší pre zariadenia 
Rozpúš a oleje a mastnoty. Uvo uje usadené ne istoty 
bez poškodenia elektrických káblov, kontaktov, izolácie, 
gumy a pod.. 
Bezpe nejší pre prevádzku 
Chesterton 273 preniká a okamžite rozpúš a mastnotu, 
olej, ne istoty, tér a ostatné substancie, ktoré sa 
nachádzajú v elektrických zariadeniach, diel ach, 
výrobných prevádzkach, elektrických lodných prístrojoch a 
na motorových vozidlách. Odstra uje tieto elektricky 
vodivé ne istoty, ktoré sú prí inou vzniku nebezpe ných a 
vo svojom dôsledku drahých elektrických oblúkov. 
Zvyšuje prevádzkový výkon 
Spolu s rutinnými prehliadkami a preventívnou údržbou v 
pravidelných asových intervaloch používanie tohoto 
produktu garantuje vysoké výkony a predlžuje životnos  
elektrickej výbavy. 
Nastriekajte tento isti  na všetky diely motora - vnútri aj 
vonku - vinutie, kotvu, kontakty, teleso a podobne. istá 
kotva zamedzuje iskreniu a vzniku elektrických oblúkov a 
poskytuje plný výkon, o je zvláš  dôležité pri 
elektronáradí. Nastriekajte na susediace pohony, 
konštrukcie a stroje. Všade rozpúš a mastné ne istoty. 
Nevytvára kondenzáty. Pred použitím na nátery, umelú 
hmotu alebo gumu  vyskúšajte ich odolnos  na malej 
ploche. Pretože tento produkt je nehor avý, môžete ho 
nastrieka  do motorov a zariadení, ktoré sú v prevádzke. 
Pri použití v blízkosti bežiacich motorov dbajte na všetky 
bezpe nostné opatrenia. 
Spray je vybavený predlžovacou trubi kou, s ktorou 
dosiahnete aj do ažko dostupných miest. 
Šetrí as - šetrí rozpúš adlo 
Vo né asti ponorte do zriedeného isti a v nádrži, sude 
alebo vedierku.  

Chesterton 273 bol klasifikovaný ako nehor avý. 
Aerosolový lú  nešíri plame , tekuté zvyšky produktu sú 
nehor avé. 
Schválené US hospodárskym úradom (USDA) pre použitie 
v štátom kontrolovaných hydinárskych a mäsospracujúcich 
podnikoch. 

CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY 
- nehor avý 
- US-L klasifikácia 
- chráni vybavenie a šetrí výrobné asy 
- dobrá vzlínanos  
- vysoká rozpustnos  (riedite nos ) 
- vysoká elektrická odolnos  
- schválené USDA 

POUŽITIE 
istí motory a elektrické zariadenia bez poškodenia 

elektrických vodi ov, izolácie, kontaktov, laku. 
Strojné pohony, olejové horáky, dúchadlá. Vy istí všetky 
diely motorov. Zvnútra aj zvonku nastriekajte do vinutia, 
kotvy, kontaktov a pod.. Môže sa použi  aj na motory a 
zariadenia v prevádzke .  
Ventilátory, fúkare, klimatizácie. Nastriekajte na zbera e, 
lopatky,  klapky a pod.. Nechajte chví u pôsobi , aby sa 
ne istoty uvo nili, potom ventilátor zapnite, aby vyschol. 
Bloky motorov, elektrické systémy, štartéry, generátory a 
pod..Dostato ne nanies , potom stla eným vzduchom 
uvo nené ne istoty odfúka . 
Napájacie rozvody, náradie, manipula né systémy, 
prístroje, písacie stroje a pod..Vstreknú  do mechanizmu aj 
na teleso. 

NÁVOD 
Na nátery, umelú hmotu alebo gumu najprv vyskúšajte na 
malej ploche. Sú iastky ponorte alebo postriekajte, 
prípadne potrite štetcom. Odstrá te suchým vzduchom, 
zabrá te rozstrekovaniu. 
Pred uvedením do prevádzky dbajte na to, aby bolo 
použité na mazané miesta správne Chesterton mazadlo. 

Typické fyzikálne vlastnosti 

Bod vzplanutia žiadny 
Merná hmotnos 1.6 kg/l
Farba íra, bezfarebná kvapalina 
Zostatky žiadne
Dielektrická odolnos 24 kV
Relatívna rýchlos  odparovania 0.26 

BEZPE NOSTNÉ OPATRENIA 
Rozpúš adlá obsahujúce isti . Žiadny bod vzplanutia. 
Upozornenie: 
Ako u každého produktu na tejto báze organických 
rozpúš adiel sa vyvarujte nadmernému vdychovaniu 
výparov. To je dôležité hlavne v uzavretých miestnostiach 
alebo v miestach so zlým vetraním. Takisto dbajte na to, 
aby nedochádzalo k trvalému styku produktu s pokožkou. 
Príležitostný kontakt by nemal by  škodlivý, ale opakovaný 
alebo dlhodobý kontakt môže pokožku vysuši  a 
eventuálne spôsobi  zápal. 
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