
Egenskaper
n Eliminerar slirning 
n Upp till 50% högre dragkraft
n Glaserar eller hårdnar ej
n Icke färgande
n Vattensäkert
n Avlägsnar gamla beläggningar  
  på remmar 
n Innehåller ej harts, asfalt eller olja 
n Energibesparande
n Ingen uppbyggnad av beläggningar
n Samlar mindre smuts
n Bildar inga klumpar eller kakor
n Konserverar remmar under  
 lagerhållning
n NSF P1 - Registreringsnummer  
 133947

Chesterton 730 Spragrip är verkligen  
den produkt man väljer när man söker  
en ekonomisk väg att spara pengar  
såväl i nya remmar som arbetskraft och  
stilleståndstid som förknippas med  
utbyten av remmar.

Applikationer
Används till kompressorer, pumpar,  

generatorer, fläktar, industriell utrustning,  
mobil utrustning...alla remdrifter. Används  
inom- eller utomhus för att förhindra  
slirning på grund av fukt, damm, värme  
eller kyla. Ökar livslängden på samtliga  
kilrep, flat - och rundremmar tillverkade  
av läder, gummi, kanvas eller plast.

 Typiska fysiska egenskaper

Form Flytande

Utseende Klar

Specifik vikt vid 25°C 0,8

Densitet 800kg/m3

Löslighet i vatten Försumbar

Beskrivning
Chesterton® 730 Spragrip® är ett  

högklassigt medel för behandling av  
drivremmar och ger upp till 50% mer  
dragkraft samt förhindrar slirning hos alla  
typer av drivremmar, kilrep, platt- och  
rundremmar.

730 Spragrip skiljer sig från de flesta  
andra medel för drivremmar på så sätt  
att det ger omedelbart resultat och inte  
förlorar sin verkan på grund av åldring,  
oxidering, eller att det hårdnar eller torkar  
ut. Ytans grepp bibehålls genom 
ytterligare någon enstaka applicering. 

Slirning hos remmar minskar inte bara  
remmarnas livslängd utan medför också  
energiförluster eftersom dragkraften  
inte överförs effektivt till den drivna  
utrustningen. Alla klibbiga ytor minskar  
slirning men ett klibbigt material kommer  
att häfta mot remskivor och kräva mer  
energi för att släppa. Chesterton 730  
Spragrip ger en yta på remmen som  
inte är klibbig men ändå har en hög  
friktionskoefficient. Detta ger en remyta  
med bra grepp och högsta verkningsgrad 
för alla typer av remdrifter.

Sammansättning
Chesterton 730 Spragrip innehåller en  

noggrant utvald blandning av polymera  
material med hög molekylvikt som förblir  
mjuka under lång tid och inte hårdnar  
och glaserar som många andra medel  
för behandling av drivremmar. 

Innehåller ej harts, asfalt eller olja,  
produkten fungerar bra på läder, gummi,  
kanvas och plast. Den färgar inte av sig  
och ger en jämn beläggning utan klumpar. 
Denna speciellt sammansatta produkt  
kommer att skydda gummi mot ozonan- 
grepp och ge en vattenskyddande yta  
som skyddar drivremmar i lager under  
månader. 

730 Spragrip var särskilt utvecklat  
för att förhindra horisontell slirning hos  
drivremmar och därigenom underlätta  
vertikala applikationer. Remmar “skalas  
av” från remskivorna utan extra energi.  
Vid kontinuerlig användning avlägsnas  
gamla beläggningar från remmarna,  
dessutom minskar ansamlingen av  
damm och smuts som ofta förekommer  
vid användning av andra produkter. 
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Anvisningar
För bästa resultat applicera sparsamt  

men så ofta det behövs. För att erhålla  
den jämnaste appliceringen, applicera på  
remmar under drift med iakttagande av  
alla säkerhetsåtgärder. Remytorna skall  
rengöras innan den första appliceringen  
sker. Därefter kommer behandlingen  
att medföra att smuts, olja, damm, fukt  
etc inte fastnar på remmarna under  
lång tid. Håll händer och kläder borta  
och stå på tillräckligt avstånd från rörliga  
maskindelar. Undersök remmarna  
beträffande nötta områden, sprickor eller  
andra skador. Byt ut remmarna om det  
är nödvändigt. En ökad dragkraft kan  
orsaka att utnötta remmar brister.

Säkerhet
Läs igenom gällande säkerhetsföres- 

krifter eller säkerhetsbestämmelserna som  
gäller för ditt område, innan produkten  
används.
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