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Beskrivelse

Chesterton® Rengjøringsmiddel for 
Industri og Sjøfart II 803(E) er et av de 
kraftigste løsemiddelfrie rengjøringsmidler 
på markedet. 

Det er en effektiv vannemulsjon,  
som fjerner fett i situasjoner der  
det eneste alternativet ville være 
løsningsmiddelbaserte rengjøringsmidler.

Chesterton Rengjøringsmiddel for 
Industri og Sjøfart II 803(E) kan brukes 
til å fjerne fett, olje, voks, løs maling og 
annen forurensning på harde overflater. 
Det fjerner de fleste  flekker fra overflater 
som er bleknet og misfarget pga. gjentatt 
søl.

Bruksområder for Chesterton 
Rengjøringsmiddel for Industri og Sjøfart 
II 803(E) finnes i alle typer industri som 
bruker smørefett, olje og tyktflytende 
kjemikalier i  produksjonsprosessen. 
Bruk Chesterton Rengjøringsmiddel for 
Industri og Sjøfart II 803(E) for å rengjøre 
blandeutstyr, verktøy, betonggulv, 
murvegger, motorblokker, borerigger og 
jernbaneutstyr.

Chesterton Rengjøringsmiddel for 
Industri og Sjøfart II 803(E) fungerer 
spesielt godt i tungindustri som 
tremasse-  
og papirproduksjon. Det har vist seg  
meget effektivt i rengjøring av tørkefilt  
og virer på papirmaskiner. Spesielt 
harde harpiksmaterialer på valser, 
maskiner og gulv kan lett fjernes med en 
kombinasjon av steam og dette kraftige 
rengjøringsmidlet. 

Det er velkjent at høye temperaturer 
gjør rengjøringsprosessen lettere. 
Chesterton Rengjøringsmiddel for  
Industri og Sjøfart II 803(E) har en høy 
brukerfleksibilitet. Det kan brukes over  
et stort temperaturområde fra kald 
avfetting til steamrengjøring.

Chesterton Rengjøringsmiddel 
for Industri og Sjøfart II 803(E) er et 
høyt konsentrert avfettingsmiddel for 
industrien. Det er også økonomisk  
i bruk for lettere rengjøring da det  
kan blandes 1:40 eller mer.

Effektive fettfjernende midler løser  
opp og løfter organiske substanser fra 
underlaget og gjør at overflaten kan spyles 
ren.

Chesterton Rengjøringsmiddel  
for Industri og Sjøfart II 803(E) er 
et høykonsentrert, bio-nedbrytbart 
rengjøringsmiddel uten fosfater. Når det 
er nøytralisert, kan produktet tømmes ut i 
bedriftens kloakksystem uten å ødelegge 
mikroorganismene som benyttes for videre 
kloakkbehandling.

Sammensetning
Chesterton Rengjøringsmiddel  

for Industri og Sjøfart II 803(E) er et 
avfettingsmiddel med høyt alkalieinnhold 
som, i motsetning til andre kraftige 
rengjøringsmidler, ikke inneholder 
kaustikksoda.

Det er et ikke-brennbar 
rengjøringsmiddel med gode 
penetrasjonsegenskaper for effektiv 
rengjøring av maskiner og utstyr.  
Fjerner all overflateforurensing.

PRODUKT DATAARK

RENGJØRINGSMIDDEL FOR INDUSTRI OG SJØFART II

Typiske fysiske egenskaper
Utseende Rød, gjennomsiktig

Antenningspunkt Ingen

Oppløselighet i vann Fullstendig

Fryse/tine stabilitet Overstiger 6 perioder

pH 13,5

Egenvekt 1,06

Skumnivå Moderat
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Sikkerhet
Den viktigste risikofaktoren med dette 

produktet er det høye alkalieinnholdet. 
Sjekk Yrkeshygienisk Produktdatablad  
før produktet tas i bruk.

Typiske bruksområder
Utmerket for rengjøring av 

produksjonsutstyr i tremasse-  
og papirindustri og i alle typer kjemiske 
og oljeproduserende industri. Brukes  
til å avfette betonggulv, murvegger, 
motorblokker, jernbaneutstyr, 
anleggsutstyr etc. Chesterton 
Rengjøringsmiddel for Industri og Sjøfart 
II 803(E) bør ikke brukes på aluminium og 
andre metaller som er sensitive mot høyt 
alkalieinnhold. Når det skal brukes på 
malte overflater, test først et lite område 
for kompabilitet.

Veiledning
Blandes til ønsket styrke. Produktet  

kan brukes i de fleste delevaskere, eller 
påføres med mopp, kost, svamp eller 
spray. Hvis nødvendig, bruk en stiv 
børste eller klut for å løsne gjenstridig 
smuss. Som de fleste avfettingsmidler 
kan rengjøringen utføres raskere  
ved å varme opp Chesterton 
Rengjøringsmiddel for Industri og  
Sjøfart II 803(E).

Egenskaper
n Ikke brennbar
n Høykonsentrert
n Bio-nedbrytbart
n Fosfatfritt
n Ingen irriterende damper
n Kan brukes varmt eller kaldt
n Kan benyttes i høytrykksvaskere  
 og steamvaskere
n NSF A1 - Registreringsnummer  
 157026

Anbefalte minimumskonsentrasjoner  
(i vann):
Vanlig rengjøring 5%

Lett rengjøring 3%

Tung rengjøring 20%

Fargestifter og filtpenner konsentrert

Malte overflater 5%

Akryl gulvbelegg 10%

Oppbygd akryl gulvmaling 20%


