
Egenskaper
n Flampunkt 41 ºC
n Svag lukt.
n Lågt aromatiskt innehåll.
n Säker för användning på metaller  
 och de flesta plaster.
n Snabb avdunstning.
n Högt Kb värde.
n Innehåller inga ozonnedbrytande  
 substanser.
n Efterlämnar små restmängder.
n NSF K1, K2, K3 -  
 Registreringsnummer 134003 (lösvikt) 
  och 134004 (aerosol)

Lämpliga användningsområden
n Avlägsna olja, fett, vax, tjära och andra  
 organiska föroreningar.
n Spola bort harts och flussmedel utan  
 mekanisk bearbetning.
n Ersätter kerosen, mineralsprit, klorerade  
 lösningsmedel och naftabaserade  
 avfettningsmedel.
n Rengör utrustning före demontering,  
 underhåll eller renovering.
n Rengör lager, kedjor och vajrar från  
 konserverande oljefilm innan dessa  
 skall inoljas.
n Rengöring av icke spänningsförande  
 elektrisk utrustning, motorer, brytare  
 och manöverorgan.

Typiska fysiska egenskaper

 Utseende  Klar, genomskinlig

 Lukt  Svag lukt av kolväten och citrus

 Flampunkt  ASTM D 56, DIN 51 755 41 ºC  
  Tag Closed Cup   

 Lösbarhet, Kb värde  50

 Specifik vikt  0,79

 Löslighet i vatten  försumbar

Beskrivning 
Chesterton® Avfettning 292 är ett  

snabbverkande avfettningsmedel avsett  
för industriell användning, med förmåga  
att rengöra och spola bort föroreningar  
av olja och fett, sot och grus med en  
enda applicering. Chesterton 292 
avdunstar snabbt, har en acceptabel 
flampunkt utan kraftig lukt.

Chesterton 292 ersätter kerosen,  
mineralsprit, xylen, polyen och halogen- 
baserade lösningsmedel och utgör det  
miljömässigt säkra alternativet för att  
klara svåra avfettningsproblem.

Chesterton 292 tränger snabbt in och  
avlägsnar olja, fett, vax, tjära och annan  
smuts och ger en yta praktiskt taget  
utan rester och kräver ingen sköljning.  
Avfettning 292 kan användas på lager,  
linskivor, ventiler och kopplingar, kedjor,  
vajrar och elektromekaniska utrustningar.  
Rengör formar, svarvar, pressar,  
produktionsverktyg och färdiga detaljer.

Sammansättning
Avfettning 292 har en flampunkt som  

medger användning i utrymmen där  
antändningsrisken är ett potentiellt  
problem eller där användning av extremt  
lättantändliga lösningsmedel är förbjudna.

Chesterton 292 är sammansatt av en  
synergistisk blandning av kolvätelösningar  
och naturliga terpener. Chesterton 292  
är utvecklad för att balansera  
rengöringsförmågan mot en acceptabel  
avdunstningshastighet, flampunkt och  
har lågt aromatiskt innehåll.

Produkten innehåller inga halogener,  
inga CFC, HCFC, trikloretylen eller  
propylenbromid.
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Anvisningar
Chesterton® 292 kan användas som det  

levereras och skall inte spädas ut med  
andra lösningsmedel eller med vatten. 

Före användning på målade ytor, plast  
eller gummi bör man prova på en mindre  
yta för att undersöka om ytan påverkas.  
Om ytan blir matt eller missfärgas skall  
produkten inte användas.

Applicera produkten direkt på den yta  
som skall rengöras eller sänk ner delar  
eller utrustning som skall rengöras i  
avfettningsmedlet. Låt medlet tränga in  
i föroreningarna. I vissa fall, vid envisa  
föroreningar skall mekanisk rengöring  
användas. Torka detaljerna eller  
utrustningen med absorberande trasor  
eller låt detaljerna lufttorka.

Rengjorda mekaniska utrustningar,  
lager, kedjor och andra rörliga delar skall  
inoljas innan de tas i drift.

Säkerhet
Liksom andra produkter baserade på  

organiska lösningsmedel skall försiktighet  
iakttas för att undvika onödig inandning  
av ångor. Detta är särskilt viktigt i slutna  
utrymmen eller i utrymmen med dålig  
ventilation. Kontinuerlig kontakt med hud  
skall undvikas. Tillfällig kontakt med huden  
utgör ingen risk, men upprepad eller  
långvarig kontakt kan verka avfettande  
på huden och kan orsaka dermatitis.  
Innan denna produkt används, läs  
igenom säkerhetsanvisningarna eller de  
lokala säkerhetsbestämmelserna.

Lagring
Produkten tål kyla men för bästa resultat  

bör produkten förvaras i rumstemperatur  
före användning. Produktens hållbarhet  
i oöppnad behållare är 2 år från  
tillverkningsdatum.
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