
Účinný odmasťovač bez 
obsahu chlóru na 
čistenie priemyselných 
súčiastok od olejov, 
vazelín a iných nečistôt. 

CHARAKTERISTIKA : 

povrchov

O

y

POUŽITIE :

Balenie Objednávacie 

475 ml 080322
Aerosól 081676
3,78 litra 081278
20 litrov 081006
110 litrov 081007
208 litrov 081013
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POPIS 
Chesterton 277 je rýchlo ú inný, priemyselný  isti , 
neobsahujúci látky poškodzujúce ozón. Je to vysoko 
kvalitný produkt neobsahujúci chlórované uh ovodíky, 
vyvinutý na odstránenie penetrujúcich olejov, vazelín a 
ostatných ne istôt bežných v oblasti priemyselnej 
produkcie. 
Chesterton 277 ponúka ove a zodpovednejšiu alternatívu z 
h adiska životného prostredia v porovnaní s isti mi 
obsahujúcimi chlórované rozpúš adlá. Môže by  bezpe ne 
použitý pre naj ažšie odmas ovacie operácie. 
Chesterton 277 je formulovaný tak, aby zanechával 
extrémne malé množstvo zbytkov a bol okamžite suchý, a 
takto boli šetrené náklady. Je zlú ite ný s vä šinou 
povrchov a nevyžaduje ve a procesných modifikácií oproti 
bežným zvyklostiam pri manipulácii s hor avými látkami. 
Chesterton 277 môže by  nanášaný tak, ako je dodávaný 
sprayom, štetcom alebo namá aním. Silný prúd prípravku 
pri striekaní aerosolom dodáva dodato ný mechanický 
efekt pre istenie plôch od prachu, ne istôt a navrstvených 
ne istôt. 

ZLOŽENIE 
Chesterton 277 neobsahuje freóny ani iné chlórované 
rozpúš adlá poškodzujúce ozónovú vrstvu. 
Chesterton 277 je zmesou ultra isttých rozpúš adiel a 
nezanecháva takmer žiadne zbytky. Má hodnotu kauri-
butanol ve mi podobnú freónom a podobný stupe  
istiacej schopnosti. 

CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY 
- bez chemikálií narúšajúcich ozón 
- rýchle vyparovanie 
- vhodný pre použitie pre všetky kovy 
- nízky obsah aromátov 
- odstra uje prach, oleje, ne istoty 
- malý zbytok 

ODPORÚ ENÉ APLIKÁCIE 
Sprayové istenie 
- spína e, prepína e 
- regulátory, ovláda e 
- panelové meracie prístroje 
- plošné spoje 
- kontaky 
- páky, vahadlá 
- kontrolné panely 

istí ažko zne istené povrchy  
- zariadení 
- motorov 
- elektrických zariadení nie pod napätím 
- sú iastky vo výrobe 

Typické fyzikálne vlastnosti 

Forma
Vzh ad 
Rozpustnos  vo vode 
Bod vzplanutia, ASTM D 93 - 85 
Aromatický obsah (C8+) v % hmotnostných

kvapalná
íra, transparentná 

nerozpustný 
-6°C 
< 0.2 

100 
> 30 

 Prchavos  pri 25°C v % objemových 
Farba pod a Saybolt, ASTM D 156 
Rýchlos  vyparovania pri 25°C 

~ 5 
<60 mm Hg 

0.7 kg/l
0.7

   n-Butyl acetát =1 
Tlak pár 25°C, ASTM D 2879 
Merná hmotnos
Špecifická hmotnos
Dielektrická pevnos , ASTM D-877 < 35kV/mm 

NÁVOD 
Chesterton 277 sa aplikuje v dodávanej koncentrácii a 
neriedi sa inými organickými rozpúš adlami ani vodou. 
Pred použitím na lakované plochy, plasty a gumu má by  
najskôr vyskúšaný po dobu 15 minút na malom mieste. Ak 
sa vyskytne poškodenie, výrobok nepoužívajte. 

BALENIE A SKLADOVANIE 
Chesterton 277 má by  skladovaný pri teplotách pod 38°C 
a v dostato nej vzdialenosti od otvorených zdrojov oh a. 
Životnos  produktu je 2 roky od dátumu výroby v uzavretej 
nádobe. 
Chesterton 277 je dodávaný v aerosolovom, 20 a 208 
litrovom balení.  
Pre dodávky vo vä šom množstve kontaktujte sa s Vaším 
Chesterton špecialistom. 

BEZPE NOSTNÉ OPATRENIA 
Pred použitím výrobku pre ítajte si  bezpe nostný list 
produktu a miestne bezpe nostné predpisy. 


