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LIVSMEDEL, LÄKEMEDEL 
OCH DRYCKESVAROR

H Ö G P R E S T E R A N D E  K E M I K A L I E R  F Ö R 
D R I F T  O C H  U N D E R H Å L L

I N D U S T R I L Ö S N I N G A R



Chestertons produkt-
program garanterar:

■ E� ektivt skydd av era 

 utrustningar

■ Maximal driftsäkerhet

■ Minimal risk för 

 driftavbrott

■ Ökad livslängd för 

 utrustningen

■ Lägre totalkostnad
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A.W. Chesterton Company har mycket strikta 

kvalitets normer för alla produkter som är avsedda 

för livsmedels- och läkemedelsbranscherna. Vår 

avancerade teknik och våra rigorösa kvalitets-

processer garanterar att vi alltid uppfyller kundernas 

krav och speci� kationer. Vårt mål är att alltid leverera 

överlägsna kvalitetsprodukter som backas upp av 

enastående kundservice.

VI SÄTTER KVALITETEN FRÄMST

KVALITET

Vi löser kvalitetsproblemen för dig.

De � esta av våra produkter är godkända av 
NSF® (National Sanitation Foundation i USA).
Vi har ett av de största sortimenten med 

pro dukter som är godkända enligt NSF-normerna. 

Genom att låta ett oberoende organ testa 

produkterna kan vi garantera kunderna högsta 

möjliga kvalitet. Våra NSF-godkända, avancerade 

produkter maximerar driftsäkerheten för 

utrustningen och minimerar kostnaderna.
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Driftsäkrare lagersystem

CXF 625 och SXCF* 630 
Överlägsna universalsmörjfetter för livsmedel. NSF H1

■    Skyddar lagren e� ektivt mot nötning, belastning och 
korrosion

■    Utmärkt skydd mot vattenurspolning och korrosion

■    Fritt från PTFE. Lämpliga för tobaks- och processindustri där 
PTFE-produkter inte kan användas

Användningsområden: Buteljeringsmaskiner, fruktmatare, 
fyllningsmaskiner för sås och deg, burktappningsmaskiner, 
köttförpackningsutrustning, kartongfyllningsmaskiner.

HTG 615, SXCM** 633 och SXC* 635 
Avancerade, korrosionsbeständiga smörjfetter. Enastående 
tålighet mot extrema tryck och vattenbeständighet. NSF H2

■ Utmärkt skydd mot vattenurspolning och korrosion

■ Stor tålighet mot skjuvspänningar och oxidation

■ Tål temperaturer över 204 °C (400 °F)

Användningsområden: Verktygsmaskiner, mekaniska pressar, 
drivspindlar, � äkt- och blåsutrustning, transportband, rivkvarnar, 
krossverk, elmotorer. Pumpbart i system för automatisk 
smörjfettsdosering.

Lubri-Cup™ EM
■  Mikroprocessorstyrt 

pulsdoseringssystem 
■ Utbytbara 

servicesatser
■ Smörjer upp till 

8 lager

Lubri-Cup™ S
■   Lågt matningstryck 

eliminerar risk 
för brott i lager-
tätningen

■ Ger sex gånger 
större tidsintervall 
för smörjfetts-
doseringen

■ Enkel påfyllning 
direkt på plats 

Lubri-Cup™ VG – 250 cm3

Lubri-Cup™ VG Mini –120 cm3

■   Mikroprocessorstyrt 
pulsdoserings system

■ Systemet drivs av 
kvävgas

■ Inställbar 
timer

   Lågt matningstryck 

större tidsintervall 

Utrustning för automatsmörjning
Automatdoserar Chesterton-smörjfett till kritiska områden och eliminerar risken för under- eller översmörjning.

64 % av alla lager-
haverier beror på 
bristfällig smörjning. 
Mindre än 9 % av 
lagren kan användas 
under hela den 
beräknade 
livs längden — L10.

Primära orsaker till lagerhaverier

64 %27 %

9 %

Utmatt-
ning

Smörjning
Monterings fel 

Chestertons smörjmedel för 
lagersystem löser problemen 
med lagerhaverier och ger 
möjlighet till väsentligt 
förbättrad driftsäkerhet 
och lägre underhålls- och 
produktionskostnader.

■ Utmärkt korrosionsskydd
■  Hög bärförmåga
■ Spolas inte bort av vatten eller kemikalier
■ QBT™ (Quiet Bearing Technology) för mindre 

vibrationer
■ Automatisk dosering av smörjfett
■ Lägre smörjmedelsförbrukning

Avancerade smörjfetter
Chestertons avancerade industriella smörjfetter 
ökar lagrens livslängd och driftsäkerhet även under 
svåra driftförhållanden med höga belastningar och 
temperaturer, fukt och korrosion. 

SMÖRJMEDEL

*Syntetbas

**Innehåller molybdendisul� d

Källa: ABMA (American 
Bearing Manufacturers 
Association)
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SMÖRJMEDEL

Spra� ex® Klar 715 
Ett ytsmörjmedel för kedjedrev, öppna kuggväxlar och stålvajrar. 
Bildar en långtidsverkande “nötnings� lm” som skyddar tungt 
belastad utrustning utan att pressas ut.  NSF H2

■ Smörjer under extremt tryck

■ Pressas inte bort, som smörjfett

■ Skyddar mot korrosion

■ Spolas inte bort, inte ens under vatten

Användningsområden: Kedjedrev, öppna kuggväxlar, lyftdon, 
stålvajrar och  kablar, skruvmatare, kedjor i transportörer.

Smörjmedel 690 FG 
Tunn kvalitetsolja som tränger in mellan 
tätt monterade precisionsdetaljer, t.ex. 
låstappar och hylsor, och smörjer på 
kritiska ställen. NSF H1

■ Genomskinlig, lukt- och doftfri

■ Additiv för extremt tryck – tre 
gånger högre bärförmåga än 
mineralolja

■ Håller kedjorna fria från smuts och 
damm, inga klibbiga smörjmedelsrester

■ Icke-torkande smörj� lm med lång livslängd som ökar 
kedjelivslängden tre till fyra gånger

Användningsområden: Drivkedjor i monteringslinjer, 
transportörer, förpackningsmaskiner, kedjespel, kedjelänkar  
och hylsor.

Chesterton har ett brett sortiment specialutvecklade smörjmedel för kedjor, 
pneumatikstyrningar, vajrar och öppna kuggväxlar. Chestertons beprövade 
smörjmedelsprogram ger högre produktivitet och driftsäkerhet, ökad livslängd för 
utrustningen och lägre kostnader utan att kompromissa med kvaliteten.

Ökad livslängd för utrustningen

636 FG SLG-220 Syntetisk smörjvätska 
636 FG är ett högpresterande, syntetiskt smörjmedel som 
uppfyller kraven enligt ISO 220. Det är livsmedelsgodkänt 
enligt NSF H1 och speci� kt utvecklat för smörjning av lager och 
kedjor vid höga temperaturer inom livsmedels-, dryckes- och 
läkemedelsindustrin. NSF H1
 ■  -25 °C till 260 °C (-13 °F till 500 °F)
 ■  Låg avdunstning
 ■  Lämnar inga rester
 ■  Självrengörande

Användning:  Smörjning vid hög temperatur av bl.a. 
bakugnar, värmeförseglingsmaskiner, steriliseringsområden, 
rullager i transportörer, kedjetransportörer, transportörer för 
värmebehandling, försegling med plastfolie.

Kedjeolja 601 
Olja med unik sammansättning och extra låg viskositet som 
penetrerar låstappar och hylsor och ger optimal smörjning och 
nötningsbeständighet. NSF H2

■ -23 °C till 150 °C (-10 °F till 300 °F)

■ Håller kedjorna rena – stöter bort smuts och damm

■ Ökar kedjans livslängd 2 till 4 gånger

Användningsområden: Kedjedrivna monterings- och 
förpackningslinjer, drivkedjor, drivenheter för transportörer, 
kedjespel, ga� eltruckar.

Silikonsmörjmedel 660 
En genomskinlig silikonvätska som bildar en heltäckande smörj-
� lm på mekaniska detaljer och glidytor av plast, gummi eller 
plast/metall. NSF H1

■ -40 °C till 205 °C (-40 °F till 
400 °F )

■ Inga � äckar eller klibbiga rester

■ Stabilt, långtidsverkande 
smörjmedel

■ Utmärkt släppmedel

Användningsområden: Plastdrev, 
transportband av plast, valsar, 
gummipackningar, kedjor med 
plasthylsor.
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KPC 820/KPC 820N 
Höge� ektivt rengöringsmedel som uppfyller normerna för miljö- 
och arbetarskydd. Idealisk produkt för avfettning av process-
utrustning. KPC 820 – NSF A1, KPC 820N – NSF A1, A4

■ Måttligt pH-värde, fosfatfritt

■ Skonsamt mot de � esta metaller

■ Ingen besvärande lukt

■ Rengör doppningstankar e� ektivt efter uppvärmning

■ Tål temperaturer upp till 82 °C (180 °F)

Användningsområden: Oljebeläggningar, sot och avgasrester, 
metallbearbetningsvätskor, animaliska och vegetabiliska 
fetter, smörjmedel och traditionella föroreningar i industriella 
produktionsområden.

Vattenbaserade rengöringsmedel
Biologiskt nedbrytbara, snabb oljeavskiljning, kan 
� ltreras och recirkuleras 

Chesterton har ett brett utbud av rengörings  och avfettningsmedel för underhåll av maskin-
utrustning och anläggningar. Vilka rengöringsprodukter man bör välja beror på vilken typ av smuts 
som ska avlägsnas, ytmaterialet och hur stor hänsyn man måste ta till miljö- och hälsoskyddet på 
arbetsplatsen. Vi har ett brett sortiment med olika produkter som bl.a. kan användas till:

Fosfatfritt rengöringsmedel 360 
Ett höge� ektivt, vattenbaserat avfettningsmedel optimerat för 
borttagning av naturliga oljor och fetter som används inom 
livsmedelsindustrin. NSF A1, A4

■ Biologiskt nedbrytbart och fosfatfritt

■ Fritt från EDTA, Butyl Cellosolve™ och giftiga lösningsmedel

Användningsområden: Borttagning av naturliga oljor och 
fetter från processutrustning, fabriksväggar och golv. Rengöring 
av ledningar och tankar i avloppsreningsverk. Rengör mycket 
e� ektivt porösa betongytor. 

Underhåll av maskinutrustning och anläggningar

RENGÖRING OCH AVFETTNING

IMS II 803 
Ett kraftfullt, lösningsmedelsfritt avfettningsmedel. Använder 
avancerade ytaktiva ämnen som avlägsnar föroreningar mycket 
e� ektivt. NSF A1

■ Avlägsnar snabbt petroleumolja och fett

■ Biologiskt nedbrytbart

■ Fritt från EDTA, Butyl Cellosolve™ och giftiga lösningsmedel

Användningsområden: Normal avfettning av maskinutrustning 
och anläggningar, betonggolv, murade väggar och andra 
hårda ytor.

■ Avfettning av komponenter
■ Rengöring av elektriska 

komponenter

■ Rengöring och avfettning för 
underhållsverkstäder

■ Rengöring av maskiner och anläggningar
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Avfettning 292
Låg avdunstningshastighet. Innehåller 
en lösningsmedelsblandning för 
industriellt bruk som snabbt rengör 
utrustning innan demontering, 
underhåll eller reparation. Skonsamt 
mot alla material. Flampunkt 40 °C 
(105 °F). NSF K1, K2, K3

■ Avlägsnar snabbt tunga oljor och 
 fetter

■ Låg resthalt, svag lukt

■ Låg halt av aromatiska kolväten

CSD 294 
Säkert, snabbavdunstande, lösningsmedelsbaserat avfettnings-
medel som tar bort ingrodd smuts. Avsett för precisionsrengöring.

■ Snabb rengöring

■ Låg halt av aromatiska kolväten

■ Flampunkt: -18 °C (-4 °F)

Användningsområden: 
Precisionsrengöring av lager, 
remskivor, ventiler och kopplingar, 
kedjor, elektromekaniska don, 
gjutformar, pressar, produktions-
verktyg och färdiga detaljer. Prova 
först innan medlet används på vissa 
lacktyper, gummi eller plast.

ECC 296
Miljövänligt alternativ till farliga 
lösningsmedel. Avsett för borttagning 
av damm, smuts och organiska 
rester från elektriska och optiska 
komponenter. NSF K2

■ Ej brandfarligt, snabbavdunstande

■ Inga rester

 ■ Fritt från ozonfarliga kemikalier

■ Angriper inte plast

Användningsområden: Styrutrustning, visarinstrument på 
paneler, kretskort, kontakter, motordrivna instrument och 
kontrollpaneler. Kompatibelt med nästan alla känsliga material 
som används inom elektronikindustrin.

Rengöringsmedel för elektrisk utrustning
Skonar de � esta lacker och plastmaterial, snabb 
avdunstning, låg resthalt
  

Lösningsmedelsbaserade 
avfettningsmedel
Snabbverkande, låg halt av aromatiska kolväten, 
obetydlig resthalt, precisionsavfettande

RENGÖRING OCH AVFETTNING

Metallrengöring 277 
Snabbavdunstande, lösningsmedelsbaserat avfettningsmedel 
för hårda ytor. Avlägsnar olja, fett, tjära, vax och andra organiska 
föroreningar. NSF C1, K1

■ Låg resthalt

■ Låg halt av aromatiska kolväten

■ Skonsamt mot de � esta material, inklusive de � esta plaster

■ Flampunkt: -6 °C (21 °F)

Användningsområden: Borttagning av olja och fett från lager, 
kugghjul, ventiler, kedjor, gjutformar och elektromekaniska don. 

Användningsområden: Rengöring av lager, ventiler och 
kopplingar, kedjor, kablar, gjutformar, svarvar, pressar, 
spänningsfri elektrisk utrustning och produktionsverktyg. 
Avlägsnar olja, fett, vax, tjära och andra organiska föroreningar. 
Prova först innan medlet används på gummi eller plast. 
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SPECIALPRODUKTER FÖR UNDERHÅLL

Valvelon® 3500 
Ger permanent tätning av 
ventiler med packbox tvär-
snitt upp till 12 mm (1/2 
tum). Formas efter ytan för 
optimal tätning. För tryck 
upp till 35 kg/cm2 (500 psi). 
NSF P1

Spragrip® 730 
Mycket energie� ektivt ytbehand-
lings medel för drivremmar i praktisk 
sprejburk. Ökar livslängden för 
drivremmar av läder, gummi, kanvas 
eller plast. Eliminerar slirning för 
alla platta, runda och V-formade 
drivremmar. NSF P1

Användningsområden: 
Motordrivremmar, � äktar, 
fordonsutrustning, industriutr-
ust ning, pakettransportörer, 
drivremmar för transportörer, generatorer, pumpar, 
kompressorer, inom- och utomhus u trus t ning. Eliminerar slirning 
på grund av fukt, damm, värme eller 
kyla. Skyddar mot nedbrytande UV-strålning, kemikalieångor 
och vatten.

Sprasolvo® 723 och 723FG 
Snabbverkande, penetrerande olja i 
praktisk sprejburk med ej brandfarligt 
drivmedel. Utmärkt för svåråtkomliga 
utrymmen där rost, tjära, fett och 
smuts kan göra det svårt att avlägsna 
muttrar, skruvar och monterings-
detaljer.  723 – NSF H2; 
723FG – NSF H1 

Användningsområden: Rörledningar, 
maskinutrustning, lastbilar, pipelines, järnvägsutrustning, 
traktorer, ång- och gasanslutningar, borrutrustning, 
bilverkstäder, fartyg.

I det dagliga underhållet måste man ofta använda många olika produkter. De används 
i små mängder, men är en förutsättning för att arbetet ska gå snabbt och e� ektivt. Våra 
specialprodukter för underhåll ger överlägset resultat direkt och ser till att underhålls-
avdelningen får mer gjort på kortare tid.

Produkter för dagligt underhåll

■ Ventilpackning av 100 % PTFE

■ pH 0-14, alla kemikalier, utom syre

■ -240 °C till 260 °C (-400 °F till 500 °F)

■ Giftfritt, ej förorenande

Användningsområden: Ventiler i försörjningssystem för 
vatten, tryckluft, vakuum, smörjmedelsledningar, varmvatten, 
ånga. Även lämpligt för ventiler i livsmedels- och läkemedels-
processer, samt de � esta andra industrier. Perfekt som 
universalpackning för ventiler.
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785/785 FG/783ACR 
Vår “nya generation” monteringspasta 
består av en serie ultra� na, oorganiska 
fasta smörjmedel. De är fria från tung-
metaller och tål höga tempera turer 
och arbetstryck. Underlättar mekanisk 
montering och demontering vid tem-
peraturer upp till 1204 °C (2200 °F). 
785 FG är godkänt enligt FDA-norm 
21CFR för tillfällig livsmedelskontakt. 
NSF H1; 785 – NSF H2

■ Hindrar skruvar och bultar från att kärva och underlättar 
demonteringsarbeten

■ Det ultra� na, fasta smörjmedlet fäster e� ektivt mot 
metallytor

■ 785 FG är en unik kombination av ett H1-smörjmedel och 
ett höge� ektivt industriellt antikärvmedel

Användningsområden: 
Nästan all utrustning med kontakt metall-mot-metall: Bultar, 
skruvar, nitar, rörgängor, pressfattningsdetaljer, pumphylsor, 
splinekopplingar. Nästan allt anläggningsunderhåll för detaljer av 
rostfritt stål och speciallegeringar. Lämplig ersättning där koppar 
inte får användas. 

Livsmedels- och dryckesindustrin: Nöt  och � äderfäkött, mejerier, 
dryckesindustrier, bryggerier, � asktappningsanläggningar, 
spannmålsprocesser, olje  och etanolprocesser, konserverings  
och förpackningsanläggningar, vattenrening, ledningssystem för 
dricksvatten och avloppsvatten.

GoldEnd® Tejp 800 
Slitstark, tjock, rivsäker och formbar 
torr PTFE-tätningstejp avsedd för 
metall  eller plastgängor, rör eller 
bultar. Kan viras färre varv. Rivstark, 
brottsäker och täpper inte till 
bräns leledningar. Godkänd enligt MIL-
T-27730A; DVGW; BAM; NSF H1, P1

■ Kan användas med alla 
kemikalier, inklusive syre

■ -240 °C (-400 °F) to 260 °C (500 °F)

■ Kan vridas 90 grader bakåt utan försämrad tätning

Användningsområden: Tätar ledningsgängor och de � esta 
industriella rörledningar samt pneumatik  och hydraulik-
kopplingar med ett tryck upp till 690 bar (10 000 psi). 

Formbar polymerpackning 860 
Extruderbart tvåkomponentsmaterial 
för tätning som ger möjlighet att 
skapa extremt tunna packningar med 
olika form och storlek. Fastnar aldrig. 
Godkänd enligt FDA-standard 21CFR 
175.300 och 177.2600. NSF P1

■ Upp till 260 °C (500 °F)

■ Stabil, hårdnar inte i pipen

■ Fyller gap på upp till 6 mm 
(1/4 tum)

■ Förblir elastiskt

Användningsområden: För tätning av komplex mekanik, 
växellådor, inspektionskåpor, transmissioner, lagerhus, 
utväxlingar. Ekonomiskt, minskar lagerhållningen för packningar.  
Formbart för olika � änsar. Ingen mer klippning av packningar.

SPECIALPRODUKTER FÖR UNDERHÅLL
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Korrosionsskydd

Vätskor för metallbearbetning

Fuktskyddsmedel 775 
Genomskinlig, fuktutdrivande 
rostskydds� lm som skyddar 
metalldelar och utrustning i � era 
månader. Godkänt enligt MIL-C-
16173D för korrosionsskydd, klass 3. 
NSF H2

■ Hög täckningsgrad 30 m2/l 
(1200 ft2/gal)

■ Torr yta som inte drar åt sig 
damm

Användningsområden: Processdetaljer, detaljer under transport, 
lagrade detaljer, elsystem (torkar fuktiga elektriska komponenter), 
fartygsbranschen. Lätt att avlägsna med Chestertons vatten- eller 
lösningsmedelsbaserade rengöringsmedel.

OBS: Använd 740 Extra kraftigt rostskyddsmedel för 
långtidsskydd från Chesterton om långtidsskydd krävs.

Extra kraftigt rostskyddsmedel för 
långtidsskydd 740 

Syntetisk skärvätska 388 
Säkert, heltsyntetiskt medel för snabb maskinbearbetning 
med höga matningshastigheter samt manuell eller automatisk 
maskinbearbetning av enstaka arbetsstycken.

■ Färdig att använda

■ Utmärkt smörjförmåga och värmeavledning

■ Ökar verktygens livslängd

Användningsområden: Innergängning, hålborrning, brotschning, 
gängning, borrning, fräsning. Kan användas i ångblåsare.

Vattenbaserat syntetiskt medel som ger säker och optimal smörjning vid skärning av metall. Fritt från petroleumolja, 
ingen rökbildning, lätt att skölja bort med vatten.

Syntetisk gängolja 389 
■ Droppfri, vidhäftande typ 

■ Idealisk för användning i horisontal- eller underuppläge

SPECIALPRODUKTER FÖR UNDERHÅLL

Långtidsverkande korrosionsskyd-
dsmedel som utan omständlig 
ytförberedelse ger höge� ektivt skydd 
för alla områden som utsätts för fukt 
och korrosiva ångor. Godkänt enligt 
MIL-C-16173D, Klass 1 och 4. 

■ Ingen sprickbildning eller 
� agning

■ Skyddar i upp till 2 år

■ Utmärkt beständighet mot 
korrosiva ångor

Användningsområden: Lagrade reservdelar, t.ex. maskindelar, 
slangar, gjutgods, stänger, jiggar och � xturer, stansar, pumpar, 
kopplingsdetaljer, ventiler, byggnadsstål för interiörer.

Medlet kan lätt avlägsnas med Rengöringsmedel för 
elektroniska komponenter 276 eller Lågaromatisk  
avfettning 274 från Chesterton.

Korrosion kan angripa lagrade reservdelar och göra dem obrukbara. Det är slöseri med tid och pengar. Chesterton 
har två avtorkningsbara skyddsmedel för kostnadse� ektivt skydd av kritiska reservdelar. Båda bildar tunna hinnor 
som ger långtidsverkande korrosionsskydd och snabbt kan avlägsnas när metallkomponenten ska användas.
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Rengöringsmedel/Avfettningsmedel

218 HDP 133943 A1
235 SSC 133964 A4
273 Rengöringsmedel för elmotorer 133975 K2
273 Rengöringsmedel för elmotorer (aerosol)  133976 K2
274 Lågaromatisk avfettning   133955 C1, K1, K2
274 Lågaromatisk avfettning (aerosol)  133949 C1, K1, K2
276 Rengöringsmedel för elektroniska 
   komponenter (aerosol)  133973 K2
276 Rengöringsmedel för elektroniska 
   komponenter (storförpackning)  133974 K2
277 Metallrengöring (aerosol)  134008 C1, K1
277 Metallrengöring  (storförpackning)  134007 C1, K1
279 PCS 134012 K2
292 Avfettning  134003 K1, K2, K3
292 Avfettning (aerosol)  134004 K1, K2, K3
296 ECC  134002 K2
346 ETS Cleaner  133962 A3
360 Fosfatfritt rengöringsmedel  133961 A1, A4
801 IMS 133965 A1, A4, A8
803 IMS II  133966 A1
815 Låglöddrande rengöring  133967 A1
KPC 820 133963 A1
KPC 820N 133977 A1, A4 

Smörjmedel

601 Kedjeolja (aerosol)  133927 H2
601 Kedjeolja (storförpackning)  133979 H2
610 Syntetiskt smörjvätska (aerosol) 133972 H2
610 Syntetiskt smörjvätska (storförpackning) 133971 H2
615 Högtemperaturfett 133940 H2
615 HTG #1 133941 H2
622 Vitt smörjfett  133929 H1
625 CXF 138414 H1
629 Vitt H.T. Fett 133936 H1
630 SXCF (aerosol)  142462 H1
630 SXCF 138415 H1
636 FG SLG-220 (storförpackning)                            godkännande pågår           H1 
651 Rengörande smörjmedel (aerosol) 133928 H2
651 Rengörande smörjmedel (storförpackning) 133946 H2
652 Smörjmedel och konditioneringsmedel 
   för pneumatik  133944 H2
660 Silikonsmörjmedel (aerosol) 133970 H1
660 Silikonsmörjmedel (storförpackning) 133932 H1
690 FG Smörjmedel (aerosol)  133933 H1
690 FG Smörjmedel (storförpackning)  133969 H1

NSF®-godkända produkter från Chesterton
Specialprodukter för underhåll

3500 Valvelon® 134013 P1
706 Rustsolvo® 133942 H2
710 Antikärvmedal (storförpackning)  133958 H2
715 Spra� ex® 133938 H2
715 Spra� ex® (aerosol) 133934 H2
715 Spra� ex® Klar 133930 H2
715 Spra� ex® Klar (aerosol) 133931 H2
723 FG Sprasolvo® 134006 H1
723 Sprasolvo® 133939 H2
725 Monteringspasta med nickel  133959 H2
730 Spragrip® 133947 P1
785 FG Monteringspasta 132237 H1
785 Monteringspasta  133960 H2
787 Smörjpasta  133956 H2
800 GoldEnd® Tejp  134016 H1, P1
860 Formbar polymerpackning (patron)  134017 P1
860 Härdare för formbar polymerpackning  134018 P1
900 GoldEnd® Pasta  133957 H2, P1

Vätskor för metallbearbetning

390 Skärvätska  134014 H2, P1
390 Skärvätska  (aerosol)  134947 H2, P1
395 Gängolja  133935 H2

Korrosionsskydd

415 Betongimpregnering  134009 R2
438 PTFE-beläggning (aerosol)  133950 H2
438 PTFE-beläggning (storförpackning)  133951 H2
775 Fuktskydd (aerosol)  134015 H2

Aktuella listor och fullständiga beskrivningar av 
kategorikoderna � nns på: 

www.NSF.org/usda/psnclistings.asp

NSF International startade 1999 sitt frivilliga registreringsprogram för medel 
som används inom livsmedelsindustrin (dock ej som tillsatser i livsmedel) 
för att återinföra det tidigare programmet för myndighetsgodkännande 
som administrerades av USA:s Jordbruksdepartement (U.S. Department of 
Agriculture, USDA). 

NSF registrerar alla medel som direkt eller indirekt används i livsmedels-
produktion (med undantag för livsmedelstillsatser), t.ex. desinfektionsmedel 
och smörjmedel, samt medel som används vid förbehandling av livsmedel, 
t.ex. tvättmedel för frukt och grönsaker. NSF-registreringen baseras på NSF:s 
egna riktlinjer för registrering (tidigare USDA:s riktlinjer för godkännande av 
medel för användning i produktionsanläggningar för nöt- och � äderfäkött).

Programmet ger produkttillverkare, användare och reglerings-/inspektions-
organ en beprövad metod att fastställa produkternas lämplighet. Programmet 
fungerar som ett komplement vid certi� ering av utrustning för livsmedels-
processer och NSF:s utvärderingar av livsmedelsäkerhet.

SPECIALPRODUKTER FÖR UNDERHÅLL
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CHESTERTON

Beläggningar som skyddar mot bakterie-
förorening, slitage, kemikalieangrepp och 
halk- och fallrisker

Betong- och cementblocksytor i livsmedels- 

och dryckesfabriker utsätts ständigt för 

aggressiva kemikalieangrepp från frätande 

rengöringsmedel, blod och fett från djur, 

organiska syror och slitage från motordrivna 

vagnar. Problemet förvärras ytterligare av 

att alla ytor dessutom måste vara tillräckligt 

täta för att förhindra bakterietillväxt och 

underlätta rengöring och dekontaminering. 

Ofta � nns också krav på halksäkra ytor som 

ger en säker arbetsmiljö för personalen. 

Chestertons ARC- och PF&L-sortiment med epoxy-, uretan-, polyester- och 
vinylesterbaserade beläggningar uppfyller alla sådana krav.

Chestertons ISO-certi� kat � nns på www.chesterton.com/corporate/iso
Lubri-Cup™ och QBT™ (Quiet Bearing Technology) är varumärken som tillhör A.W. Chesterton Company.
Butyl Cellosolve™ är ett varumärke som tillhör Union Carbide Corporation.
NSF® är ett registrerat varumärke som tillhör NSF International.
Tekniska data speglar resultaten av laboratorieprov och är endast avsedda att beskriva allmänna egenskaper.
A.W CHESTERTON COMPANY FRÅNSÄGER SIG ALLT GARANTIANSVAR, DIREKT ELLER INDIREKT, INKLUSIVE GARANTIER OM SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR VISST ÄNDAMÅL. EVENTUELL ANSVARSSKYLDIGHET ÄR BEGRÄNSAD TILL ERSÄTTNING AV 
PRODUKTEN. BILDERNA I DOKUMENTET ÄR ENDAST AVSEDDA FÖR ILLUSTRATIVA ELLER ESTETISKA ÄNDAMÅL OCH FÖRMEDLAR INTE ANVISNINGAR, RÅD ELLER INFORMATION OM SÄKERHET, HANTERING ELLER ANVÄNDNING FÖR PRODUKTER ELLER 
UTRUSTNING. LÄS RELEVANTA SÄKERHETSDATABLAD, PRODUKTDATABLAD OCH/ELLER PRODUKTETIKETTER FÖR INFORMATION OM SÄKER ANVÄNDNING, FÖRVARING, HANTERING OCH AVYTTRING AV PRODUKTERNA ELLER KONTAKTA NÄRMASTE 
CHESTERTON-ÅTERFÖRSÄLJARE.

Vi erbjuder:

■ Penetrerande och tätande 
grundfärger

■ Flytande och halv� ytande fogmassor

■ Skyddsskikt med låg viskositet

■ Halksäkra beläggningar

■ Spackelbara produkter för tjocka 
täckskikt

G L O B A L A  L Ö S N I N G A R , 
L O K A L  S E R V I C E

Chesterton har uppfyllt kritiska behov 

hos en mångskiftande kundbas ända 

sedan företaget grundades 1884.  Även 

idag kan Chestertons kunder förvänta 

sig e� ektiva lösningar som ökar 

utrustningens driftsäkerhet, optimerar 

energiförbrukningen och ger tillgång 

till lokal teknisk support och service 

över hela världen. 

Chestertons globala verksamhet 
omfattar bland annat:

■ Anläggningsservice i över 
100 länder

■ Global tillverkning

■ Mer än 500 internationella 
servicecenter och försäljnings-
kontor

■ Över 1200 utbildade lokala 
servicespecialister och tekniker

Besök vår webbplats på 
www.chesterton.com


