
 

 

 

 

 

 

  
 

  
  
  

  



POPIS
Chesterton 803 je jeden z najú innejjších odmas ova ov na trhu,
ktorý nie je na báze rozpúš adiel.
Je agresívny, vodou aktivovaný odstra ova  tukov,
zodpovedajúci extrémnemu nasadeniu, kde je jedinou
alternatívou isti ov na báze rozpúš adiel.
Chesterton 803 odstra uje  mazadlá, oleje, vosky, odlupujúce sa
farby a  ažké zne istenia z povrchov. Odmas uje neústupné
škvrny z každého povrchu, ktorý je vyblednutý a odfarbený z
dôvodu opakovaného oblievania.
Chesterton 803 nachádza uplatnenie v každej priemyselnej
oblasti, kde sa používajú alebo vyrábajú mazadlá, oleje a
viskózne chemikálie. Chesterton 803 sa uplat uje i pri istení
ažko odstranite ných materiálov nachádzajúcich sa na

miešacích zariadeniach, nástrojoch, betónových podlahách,
kamenných stenách, blokoch motorov, vrtných plošinách a
železni ných zariadeniach.
Chesterton 803 spo ahlivo pracuje predovšetkým v ažkom
priemysle, ako je napr.  priemysel spracovania papiera a
celulózy, kde  dosahuje výborné výsledky pri istení sít a
papierenských filcov na suchom konci linky.
Je všeobecne známe, že vyššie teploty urých ujú proces
istenia. Chesterton  803 bol vyvinutý pre maximálnu flexibilitu.

Môže sa použitva  v širokom rozsahu teplôt od teploty okolia až
po istenie parou. Chesteron 803 je  koncentrovaný priemyselný
odmas ova . Na ahké zne istenie pracuje hospodárne v
zriedení 1:40 alebo aj zriedenejší.

ZLOŽENIE
Chesterton 803 je vysoko alkalický odmas ova , ktorý na rozdiel
od iných výkonných isti ov sa nespolieha len na ú inok
hydroxidu sodného.
Chesterton 803 je to nehor avá zmes látok schopná vniknú  pod
vrstvu ne istoty na stroji, zariadení, sú iastke a  takto
odstra ova  všetky povrchové ne istoty.
Efektívne prísady rozpúš ajú a nadvihujú ažké organické látky z
povrchu a umož uje takto kompletné o istenie bez zanechania
zbytkového mastného filmu.
Chesterton 803 vyrovnáva túto silu vysoko koncentrovaným
biologicky odbúrate ným zložením, ktoré neobsahuje žiadne
fosfáty ani butyly. Ak je zneutralizovaný, môže by  vypustený do
odpadového systému v závode bez zni enia aerobnych
mikroorganizmov potrebných pre sekundárne spracovanie.

CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY
- nehor avý
- vysoko koncentrovaný
- biologicky odbúrate ný
- bezfosfátový
- žiadne škodlivé plyny
- môže by  použitý teplý aj studený
- použi  do tlakových umývacích zariadení a istenie parou

ODPORU ENÉ RIEDENIE (VODOU)
Všeobecné zne istenie do 15:1
ahké zne istenie do 40:1

Silné zne istenie do  5 :1
Vosky a filc koncentrovaný
Lakované plochy do 15:1
Akrylové podlahy do 10:1
Akrylové usadeniny na podlahách do  5:1

TYPICKÉ POUŽITIA

Výborný na istenie prístrojov v priemysle spracovania papiera a
celulózy a vo všetkých typoch chemickej a olejovej výroby.
Použite ný na istenie betónových plôch, kamenných stien,
blokov motorov, železni nych zariadení, konštruk ných
zariadení, po nohospodárskych strojov a ostatných tvrdých
povrchov. Chesterton 803 nepoužíva  na hliník a ostatné kovy,
citlivé na vysokú alkalitu. Pred použitím na natreté plochy
odskúša  na malej ploche znášanlivos .

NASADENIE

Zriedi  na potrebnú koncentráciu. Produkt môže by  použitý vo
všetkých umývacích zariadeniach alebo nanášaný mopom,
štetcom, špongiou alebo striekaním.
Ak je to možné, použite tvrdý štetec alebo handru na narušenie
hrubých nánosov. Ako u vä šiny isti ov riedite ných vodou
môže by  as potrebný na istenie skrátený zvýšením teploty.

BEZPE NOSTÉ OPATRENIA
Hlavné bezpe nostné riziko tohoto produktu je spojené s jeho
vysokou alkalitou. Pre ítajte si, prosím bezpe nostný list

produktu alebo bezpe nostné predpisy platné vo vašej oblasti.

Typické fyzikálne vlastnosti

Farba ervený, prieh adný
Bod vzplanutia žiadny
Riedite nos  vodou úplná
Odolnos  - zmrazenie/rozmrazenie 6 cyklov
pH 13.5
Merná hmotnos 1.0 kg/l
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pH-KRIVKA RIEDENIA


