
Etuja
■ Turvallisempaa käytössä kuin

petrolipohjaiset tuotteet
■ Säästää tuotantoaikaa
■ Huuhtelua ei tarvita
■ Turvallista useimmille aineille
■ Voidaan käyttää jännitteellisissä

laitteissa
■ Ympäristölle vähemmän vahinkoa

aiheuttavaa

Käyttöjä
Chesterton ECC 296 sopii käytettä-

väksi elektronisten laitteiden, moottori-
käyttöisten laitteiden, lääkinnällisten
välineiden ja muiden herkkien instru-
menttien puhdistamiseen. Se poistaa
kevyitä petroliöljyjä ja rasvoja, Krytox®-
rasvaa, halogenoituja öljyjä ja hiukkasia
yhtä tehokkaasti kuin CFC-113. EEC 296
sopii käytettäväksi turvallisesti useim-
missa teollisuudessa käytettävissä
aineissa. Ennen tuotteen käyttämistä
aineissa, joita ei ole mainittu edellä, 
sen yhteensopivuutta on testattava.

TECHNICAL

PRODUCTS

Sähkökoskettimien puhdistusaine
296 

TUOTETIEDOT

Suositeltuja käyttöjä
Suihkupesu:
■ Kytkimet
■ Säätimet
■ Taulumittarit
■ Piirilevyt
■ Koskettimet
■ Vivut
■ Ohjaustaulut
Kovien pintojen rasvanpoisto:
■ Laitteet
■ Moottorit
■ Tuotanto-osat

Ominaisuuksia
■ Palamatonta
■ Nopeasti haihtuvaa
■ Vähän jäännöksiä jättävää
■ Syövyttämätöntä
■ Erittäin puhdasta
■ Suuri sähkölujuus
■ Ei aiheuta otsonikatoa
■ Ei haihtuvia orgaanisia yhdisteitä
■ Korvaa CFC-113-, HCFC-141b-, 

TCE-, DCE- ja PFC-aineet
■ Poistaa fluoratut voiteluaineet
■ Turvallista muoville

Tyypillisiä fysikaalisia ominaisuuksia

Olomuoto Neste

Ulkonäkö Kirkas, läpinäkyvä

Tuoksu Erittäin vähäinen

Leimahduspiste, suljettu kuppi  ASTM 93-85 Ei ole

Aromaattinen ainesisältö (C8+), painoprosenttia Ei ole

Haihtuvia aineita tilavuusprosentteina, 25 °C 100

Kiehumispiste 29 °C

Höyrynpaine,  25 °C  ASTM D 2879 >200 mmHg

Ominaispaino 1,32

Kauributanoliarvo 14

Tuotteen kuvaus
Chesterton® sähkökoskettimien

puhdistusaine 296 (ECC 296) edustaa
tekniikan viimeisintä edistysaskelta
etsittäessä ympäristölle sopivampaa
vaihtoehtoa CFC-, HCFC-, PFC-, TCE- 
ja DCE-aineille.

Chesterton ECC 296 on alan viimeisin-
tä kehitystä edustava täsmäpuhdistus-
liuotin, joka on tarkoitettu erityisesti
korvaamaan CFC-113- ja HCFC-141b-
aineita sekä muita otsonikatoa aiheuttavia
aineita. Se on erittäin tehokas, syövyttä-
mätön ja palamaton puhdistusaineliuotin
sähkö- ja elektroniikkakoskettimille sekä
sähköisille ja elektronisille osakokonai-
suuksille. Tämä otsonikatoa aiheutta-
maton liuotin käyttää uutta tekniikkaa
kevytöljyjen, hiukkasten, Krytox®-rasvan
kaltaisten fluorivoiteluaineiden, fluoripoly-
meerien ja muiden epäpuhtauksien
nopeaan poistamiseen metallikosketti-
mista. Chesterton ECC 296 on tarkoitettu
erityisesti jännitteellisten laitteiden sähkö-
virran jatkuvuuden palauttamiseen ja
parantamiseen.
Koostumus

Chestertonin ECC 296 ei sisällä
freoneja eikä muitakaan kloorattuja
liuottimia, jotka aiheuttavat aukkoja
otsonikerrokseen.

Koska Chestertonin 296 on valmistettu
äärimmäisen puhtaasta liuotinseoksesta,
se ei jätä jäännöksiä. Sillä on kauributa-
noliarvo, joka on hyvin lähellä freonien
vastaavaa arvoa, ja se aikaansaa
vastaavanlaisen liuosolotilan.
Sääntelyasema

USA:n ympäristönsuojeluvirasto 
EPA on määritellyt tämän tuotteen
hyväksyttäväksi korvikkeeksi otsonikatoa
aiheuttaville aineille merkittäviä uusia
vaihtoehtoja koskevan SNAP-ohjelmansa
puitteissa. Tässä ohjelmassa arvioidaan
ja hyväksytään vaihtoehtoja otsonikatoa
aiheuttaville aineille.

Chesterton ECC 296 sisältää liuottimia,
jotka on hyväksytty kaupalliseen käyttöön
USA:ssa myrkyllisten aineiden säätelylain
mukaisesti. Liuotin sisältyy myös useim-
piin kansainvälisiin aineluetteloihin,
esimerkiksi Euroopassa kaupallisessa
käytössä olevien kemiallisten aineiden
luetteloon (EINECS).



Turvallisuus
Lue tämän tuotteen käyttöturvallisuus-
tiedote tai asianmukainen alueesi
käyttöturvallisuustiedote ennen tuotteen
käyttöä.

Chesterton 296 –tuotteen yhteensopivuus eri aineiden kanssa

Metallit Muovit Elastomeerit

Alumiini Polystyreeni Butyylikumi

Kupari Polypropyleeni Luonnonkumi

Hiiliteräs Polyetyleeni Silikoni

Ruostumaton teräs 302 Polykarbonaatti Neopreeni

Messinki Polyesteri Nitriilikumi

Molybdeeni Epoksi EPDM

Tantaali PET

Volframi ABS

CU/Be-lejeerinki C172

Mg-lejeerinki AZ32B
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Tekniset arvot perustuvat laboratoriokokeisiin ja ne on tarkoitettu osoittamaan vain yleisiä ominaisuuksia. A. W. CHESTERTON CO. EI HYVÄKSY MITÄÄN SUORIA EIKÄ EPÄSUORIA TAKUITA, JOTKA KOSKEVAT KAUPAKSI MENOA TAI 
SOVELTUVUUTTA MÄÄRÄTTYYN KOHTEESEEN TAI KÄYTTÖÖN. AINOA MAHDOLLINEN TAKUU RAJOITTUU TUOTTEEN KORVAAMISEEN UUDELLA.


