
Beskrivning
Chesterton® 651 Rengörande 

smörjmedel är rätt val för att klara 
industrins behov av ett lågvisköst 
smörjmedel med överlägsen kvalitet.  
Det är ett kostnadseffektivt smörjmedel 
med kraftigt rengörande effekt som 
skyddar och avsevärt förlänger 
livslängden på all sorts utrustning.  
Den superaktiva sammansättningen  
har maximal inträngningsförmåga och 
ytvätande egenskaper och ger långvarigt 
skydd mot slitage. Kostsamma 
driftsstörningar och stillestånd kan 
undvikas, kostnaden för underhåll  
och utbyte av detaljer minskas.

Smörjmedlet gör mycket mer än 
minskar friktion och slitage. Det  
tränger snabbt in i trånga utrymmen  
och avlägsnar gamla avlagringar 
orsakade av konventionella smörjmedel. 
651 Rengörande smörjmedel är 
så effektivt på att ta bort gammalt 
smörjmedel att det rutinmässigt används 
för rengöring av detaljer och utrustningar. 
651 efterlämnar en skyddande oljefilm.

Detta mångsidiga smörjmedel kan 
användas överallt där friktion och 
slitage förekommer. Det är idealiskt för 
tunnfilmssmörjning av rörlig utrustning, 
maskiner, elmotorer, känsliga instrument, 
dörrgångjärn, vid montering och till annan 
utrustning som kräver ett smörjmedel 
med en kraftig rengöringsförmåga.
Sammansättning

651 Rengörande smörjmedel är 
speciellt utvecklad för att hålla ytor  
väl smörjda och förhindrar uppbyggnad 
av smörjrester som förekommer vid 
petroleumbaserade produkter. Produkten 
håller ytorna rena på två sätt.

n De noggrant utvalda tillsatserna 
garanterar att smuts och andra partiklar 
förblir i suspension och inte ansamlas och 
fastnar på ytorna som skall smörjas.

n Antioxidanter minskar risken för 

Produkten fungerar utmärkt bra i 
oljesmörjda pneumatiska system. Den 
primära anledningen till att fel uppstår i 
dessa system är kärvande kolvar och  
slitna tätningar. När 651 Rengörande 
smörjmedel används som en direkt 
ersättning för standard hydraulolja  
minskar typiska underhållskostnader  
med upp till 90 %. Ökningen av 
systemets driftstid och minskningen 
av kasserade detaljer ger ytterligare 
kostnadsbesparingar.
Egenskaper
n Rengör medan det smörjer 
n Ger inga avlagringar
n Tränger in i små spalter
n Löser inte upp känsliga detaljer
n Idealiskt för snabbgående industrilager
n Speciella tillsatser för längre livslängd
n NSF H2 - Registreringsnummer 133946 
 (lösvikt) och 133928 (aerosol)

Fördelar
n Sparar produktionstid
n Minskar underhållskostnader
n Minskar kostnader för reservdelar
n Förlänger livslängden på maskiner  
 och detaljer
n Avsevärd minskning av  
 energianvändning
n Säker och lätt att använda

 Typical Physical Properties

 ISO Viskositet (ASTM D 2422, DIN 51 519) 22

 Utseende Bärnstensfärgad, vätska

 Specifik vikt 20°C  0,9

 Viskositet, cSt vid 40°C  (ASTM D 445, DIN 51 361) 22

 Nötningstest, fyra kulor  (ASTM D 2266, DIN 51 350)  
 40 kg, 75°C, 120 rpm, 1h 
 Nötningsdiameter  0,43 mm

 Användningstemperatur  -23°C till 150°C

 Hällpunkt (ASTM D 97, ISO 51 3016) -29°C 

 Flampunkt (ASTM D 93, DIN 51 755) 127°C 

uttorkning och avlagringar som kan 
orsaka kostsamma stillestånd och  
kräva extra underhållskostnader för  
att rengöra utrustningen.

Dessa tillsatser förlänger smörjmedlets 
livslängd och medför att 651 Rengörande 
smörjmedel klart utklassar konventionella 
petroleumbaserade smörjmedel.

Använd 651 Rengörande smörjmedel 
när ett säkert, ekonomiskt, lågvisköst 
smörjmedel krävs. Förutom att det lossar 
hopklibbade delar håller det dem rena 
och korrekt smörjda.
Användningsområden

651 Rengörande smörjmedel är ett 
tunnflytande mångsidigt smörjmedel  
av hög kvalitet för all sorts utrustning, 
elmotorer och maskiner såväl som 
känsliga instrument som kronometrar, 
förstärkare och bandspelare. Det 
kan användas överallt i verkstäder, 
underhåll av utrustning, vid renovering av 
instrument i pannrum och vid montering, 
överallt där ett kraftigt rengörande 
smörjmedel behövs.*

* För kedjedrifter kan även Chesterton® 651 
användas.

PRODUKTBLAD

651
RENGÖRANDE SMÖRJMEDEL



Säkerhet
Innan denna produkt används, läs 

igenom säkerhetsanvisningarna eller de 
lokala säkerhetsbestämmelserna

Anvisningar
651 Rengörande smörjmedel  

kan appliceras från burk eller med 
sprayburk försedd med munstycke för 
punktapplicering.

När sprayburken används, applicera 
jämt och vänta en minut så att medlet  
får tränga in. Applicera bara en gång för 
att nå smörjfattiga områden. Pipen på 
sprayburken gör att smörjmedlet hamnar 
där det skall appliceras, utan spill. 
Applicera sedan efter behov.

651 Rengörande smörjmedel på burk 
kan användas i existerande smörjsystem 
eller appliceras med normal teknik för 
lätta smörjmedel.
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