
Tuotteen kuvaus
Chestertonin CSD 294 on tärkeille 

laitteille tarkoitettu nopeasti vaikuttava 
rasvanpoistoaine teollisuuskäyttöön. Se  
ei sisällä kloorattuja, aromaattisia eikä 
arveluttavan myrkyllisiä liuottimia. Se  
on suunniteltu tunkeutumaan likaan, 
piintyneeseen rasvaiseen likaan, öljyyn, 
rasvaan, bitumiin, liimoihin ja muihin 
epäpuhtauksiin seisokkien minimoi mi
seksi ja mekaanisten kunnossapito
toimien vaatiman ajan vähentämiseksi. 

CSD 294 on valmistettu nopeasti 
haihtuvaksi ja vähän jätteitä jättäväksi, 
jotta kalliit seisokit vältetään. Se sopii 
useimmille pinnoille ja puhdistaa 
monia erilaisia teollisuudessa esiintyviä 
likoja. CSD 294 tuotetta käytetään 
kunnossapidon yleispuhdistusaineena.  
Se poistaa erinomaisesti 
voiteluainekerrostumat ennen 
kunnostustoimien tai uudelleen ras
vausten suorittamista. Puhdistaa optiset 
ja sähkökomponentit sekä irrottaa paino
musteet, hartsit ja polymeerit. Tulenaran 
nesteen käsittelyjä koskevia normaaleja 
varotoimia on noudatettava. CSD 294  
tuotetta ei saa käyttää jännitteisissä säh
kölaitteissa eikä syttymislähteiden lähellä.

Koostumus
Chestertonin CSD 294 tuotteen tek

ninen polaaristen ja eipolaaristen liuotti
mien seos on erittäin tehokasta moniin eri 
likoihin. Se ei sisällä kloorattuja liuottimia, 
npropyylibromidia eikä ksyleenin, toluee
nin ja etyylibentseenin kaltaisia aromaat
tisia aineita. CSD 294 täyttää vähäistä 
aromaattisten aineiden pitoisuutta kos
kevat ankarat tanskalaiset ja EU:n vaati
mukset. Se ei sisällä USA:n ympäris tön
suojeluviraston EPA:n luettelossa olevia,  
haihtuvia, ilman saastumista aiheuttavia 
vaarallisia aineita. 

Ominaisuuksia
n Haihtuu nopeasti
n Ei jätä jäämiä
n Turvallista kaikille metalleille
n Turvallista useimmille muoveille, 

kumeille ja pinnoitteille; testattava 
ennen käyttöä.

n Vähäinen aromaattisten aineiden 
pitoisuus

n Ei sisällä seuraavia aineita: HCFC, CFC, 
TCE, nPBr

n Irrottaa pölyn, lian, öljyn ja muut 
teollisuuden liat

n Liuottaa hartsit, polymeerit, liimaaineet 
ja petrolijätteet

Suositeltuja käyttöjä
n Ketjut ja kaapelit
n Vaihteistot
n Suulakkeet ja muotit
n Laakerit
n Ilmaa käyttävät  työkalut
n Pneumaattiset työkalut
n Nostohaarukat
n Jarrut ja kytkimet
n Lastauslaitteet
n Osat ja työkalut

 Tyypillisiä fysikaalisia ominaisuuksia

 Ulkonäkö   Läpinäkyvä, valkoinen

 Olomuoto   Neste

 Ominaispaino   0,71

 Haihtuvuus tilavuusprosentteina 25 °C:ssa  100

 Haihtuvia orgaanisia yhdisteitä, %, USA:n EPA   <80

 Vesiliukoisuus   Ei liukene veteen

 Aromaattisten aineiden sisältö, %  <0,2

 Väri, Saybolt  (ASTM D 156)  >30

 Haihtumisnopeus 25 °C:ssa, nbutyyliasetaatti = 1  5

 Leimahduspiste  (ASTM D 93, DIN 51 755) 18 °C
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Käyttöohjeet
Ennen maalatuilla muovi tai kumipin

noilla käyttämistä on pieni määrä CSD 
294 tuotetta levitettävä huomaamatto
maan paikkaan pinnalle. Pinta on tarka s
tettava 15 minuutin kuluttua mahdollisen 
syöpymisen tai pehmenty misen havait se
miseksi. Jos vaurioita esiintyy, tuotetta ei 
saa käyttää.

Varastointi
Chestertonin tuotetta 294 on säily

tet tävä alle 38 °C:n lämpötilassa etäällä 
mahdollisista syttymislähteistä. Tuotteen 
käyttöikä on avaamattomassa astiassa 
kaksi vuotta sen valmistamisesta lähtien.

Turvallisuus
Lue tuotetta koskeva käyttöturvalli

suus tiedote tai alueesi turvallisuustiedote 
ennen tuotteen käyttöä. 

Tekniset arvot perustuvat laboratoriokokeisiin, ja ne on tarkoitettu osoittamaan vain yleisiä ominaisuuksia. A.W. CHESTERTON COMPANY EI HYVÄKSY MITÄÄN SUORIA EIKÄ EPÄSUORIA TAKUITA, JOTKA KOSKEVAT KAUPAKSI MENOA TAI 
SOVELTUVUUTTA MÄÄRÄTTYYN KOHTEESEEN TAI KÄYTTÖÖN. AINOA MAHDOLLINEN TAKUU RAJOITTUU TUOTTEEN KORVAAMISEEN UUDELLA.
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