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Beskrivning
Chesterton® 235 SSC är ett 

koncentrerat högalkaliskt flytande 
avfettningsmedel som snabbt och 
effektivt tränger igenom fett och smuts.

Produkten kan spädas efter behov 
för att passa alla typer av rengöring. 
Chesterton 235 SSC avlägsnar fett,  
olja, skärvätskor och andra kraftiga 
industriföroreningar från detaljer och 
utrustning vid tillverkning samt från  
hårda ytor såsom betonggolv, murade 
väggar, borriggar, motorblock, 
järnvägsutrustning, byggnadsutrustning 
och utrustning för papperstillverkning.

Tillsammans med ånga tränger det 
igenom många föroreningar som normalt 
kräver en lösningsbaserad produkt. 
Produkten blandar sig lätt med vatten 
och ger inga olösta rester. Det är 
biologiskt nedbrytbart och innehåller  
inga fosfater som medför förorening av 
vattendrag.
Sammansättning

Chesterton 235 SSC är sammansatt av 
fettlösande medel och emulgeringsmedel 
som tränger in och lösgör föroreningar  
så att de är lätta att skölja bort.

Produkten innehåller inga 
lösningsmedel och medför ingen 
brandrisk för arbetarna. Det ger ingen 
obehaglig lukt eller irriterande ångor när 
det sprutas och kan användas i tvättar, 
ångtvättar och tillsammans med portabel 
utrustning för ångledningar.

Egenskaper
n Biologiskt nedbrytbart
n Ej antändbart
n Avlägsnar fett och olja
n Blandar sig omedelbart
n Fullständig löslighet
n NSF A4 - Registreringsnummer 133964

 Typiska fysiska egenskaper

 Form Flytande

 Färg Gul

 pH 13,6

 Flampunkt Ingen

Applikationer
Använd Chesterton 235 SSC på alla 

hårda ytor inklusive betong, murade 
ytor, utrustning för papperstillverkning, 
maskiner och utrustning av alla typer. 
Skall ej användas på aluminium.

 pH vid olika utspädningar

VOLYMSDELAR VATTEN

PRODUKTBLAD

235
SSC



Säkerhet
Läs igenom gällande 

säkerhetsföreskrifter eller 
säkerhetsbestämmelserna som gäller i 
ditt område, innan produkten används.

Anvisningar
Späd till önskad styrka. Chesterton® 

235 SSC kan användas till de flesta 
typer av tvättar eller appliceras med 
mopp, pensel, svamp eller sprutas. 
Rengöringseffekten ökar vid förhöjd 
temperatur. Produkten kan också 
användas i ångtvättar och i portabla 
utrustningar för ångledningar. 

Vid användning på målade ytor är det 
lämpligt att först prova på en liten yta för 
att se om produkten går att använda. 
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