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Tuotteen kuvaus
Chesterton® Liuotinaine 

teollisuus- ja laivakäyttöön 801(E) 
on teollisuuskohteisiin soveltuvan 
väkevyyden omaava yleiskäyttöinen 
vesipohjainen rasvanpoistoaine.

Se on helppokäyttöinen tuote, jota 
voidaan käyttää ruiskulla, vaahdottimella, 
höyrypuhdistuslaitteella, sienellä, mopilla 
tai siveltimellä.

Liuotinaineelle teollisuus- ja 
laivakäyttöön 801(E) löytyy käyttöä 
melkein missä vain. Se soveltuu 
puhdistamaan osia ja koneita ja 
poistamaan niistä rasvan. Se poistaa 
jäähdytysnesteen ja leikkuuöljyn ennen 
tarkastusta, kokoonpanoa ja asiakkaalle 
lähettämistä. Liuotinaine teollisuus- 
ja laivakäyttöön 801(E) puhdistaa 
kätevästi säiliöt, koneet, moottorit, 
työkalut ja työpöydät. Se on erinomaista 
jäähdytysjärjestelmien huuhtelemiseen. 

Laivakohteissa se poistaa tehokkaasti 
lahoamisjätteet, hometahrat ja sienet 
laivan rungosta. Se on ihanteellista 
ruumien puhdistukseen. Se emulsioi ja 
yhtyy öljyn, rasvan, bensiinin, kemikaalien, 
lietteen ja polttoaineen kanssa nostaen ja 
irrottaen ne pinnoista.

Tuote on NSF:n (National Sanitation 
Foundation) rekisteröimä ja soveltuu 
käytettäväksi lihan ja siipikarjatuotteiden 
tuotantolaitoksissa. Sitä voidaan käyttää 
elintarvikkeiden käsittelylaitteiden ja 
pullotuskoneiden puhdistamiseen kuten 
myös vahan ja rasvan poistamiseen 
tuuletusaukoista, liesistä, liesituulettimista 
ja uuneista.

Chesterton Liuotinaine teollisuus- | 
ja laivakäyttöön 801(E) on todella 
monipuolinen ja taloudellinen erilaisten 
pintojen puhdistus- ja rasvanpoistoaine.

Koostumus
Liuotinaine teollisuus- ja laivakäyttöön 

801(E) on voimakkaasti emäksinen 
puhdistusaine, joka toimii eristämällä 
emulsioinnin kautta öljyt ja rasvat ja 
nostamalla ne irti pinnasta helposti pois 
huuhdottaviksi.

Koska Liuotinaine teollisuus- ja 
laivakäyttöön 801(E) on väkevöityä,  
se on runsaasti laimennettavissa. 

Laimentamattomana se poistaa kaikkein 
pahimmankin teollisuuskohteiden lian. 
Laimennettuna jopa suhteessa 1:30 se 
poistaa vielä helposti kaiken tavallisen 
lian.

Liuotinaine teollisuus- ja laivakäyttöön 
801(E) on suunniteltu antamaan 
kestävän vaahdon. Se tarttuu pintaan 
tavallista pidemmäksi aikaa ja sallii siten 
puhdistavan vaikutuksen jatkumisen 
pystypinnoilla kauan sen jälkeen, kun 
muut tuotteet ovat jo valuneet pois.

Liuotinaine teollisuus- ja laivakäyttöön 
801(E) on voimakasta. Jos sitä käytetään 
alumiinilla tai muilla emäksille aroilla 
metalleilla, on huuhtelu suoritettava 
nopeasti. Ennen tuotteen käyttöä 
maalatuilla tai muovipinnoilla on sitä  
ensin kokeiltava pienellä määrällä jossakin 
huomaamattomassa kohdassa. Odota 
noin 15 minuuttia ja tarkasta, onko 
pinta vahingoittunut tai pehminnyt. Älä 
käytä tuotetta, jos vahingoittumista on 
havaittavissa.

TUOTETIEDOT

LIUOTINAINE TEOLLISUUS- JA LAIVAKÄYTTÖÖN

Tyypillisiä fysikaalisia ominaisuuksia
Ulkonäkö Punainen, läpinäkyvä

pH 13

Leimahduspiste Ei ole

Vesiliukoisuus Täydellinen

Ominaispaino 1,07

Jäätymis-/sulamiskesto Läpäisee 6 jaksoa
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MAAHANTUOJA: 

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 KÄYMISTÄ TAI SOVELTUVUUTTA MÄÄRÄTTYYN KOHTEESEEN TAI KÄYTTÖÖN. AINOA MAHDOLLINEN TAKUU RAJOITTUU TUOTTEEN KORVAAMISEEN UUDELLA. 

Suositellut minimipitoisuudet  
(vedessä):
Yleinen puhdistuskäyttö  7%

Raskas puhdistus  20%

Kevyt puhdistus  3%

Rasvan ja öljyn poisto 30%

Lattioiden akryylipinnoitteiden poisto 25%

Maalatut pinnat  10%

Väriliitujen jäljet 50%

Ominaisuuksia
n Ei tulenarkaa
n Laaja laimennusalue
n Taloudellista, tehokasta
n Monikäyttöistä
n Biologisesti hajoavaa
n Kestävä, tarttuva vaahto
n NSF A1, A4, A8 – rekisteröintinumero  
 156783

Käyttöohjeet
Laimenna yllä annettujen ohjeiden 

mukaisesti. Levitä mopilla, siveltimellä, 
sienellä, rievulla tai ruiskuttamalla. Anna 
tuotteen tunkeutua syvälle noin minuutin 
ajan. Käytä tarvittaessa jäykkää harjaa  
tai riepua piintyneen lian irrottamiseen. 
Huuhtele vedellä. Toista käyttö  
tarpeen mukaan.

Turvallisuus
Lue tuotetta koskevat 

käyttöturvatiedotteet tai alueesi 
turvatiedotteet ennen tuotteen käyttöä.


