INDUSTRIAS
FARMACÊUTICAS,
ALIMENTÍCIAS E DE BEBIBAS
Químicos MRO de alto
desempenho
SOLUÇÕES PARA A INDÚSTRIA
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Os programas
Chesterton tem
provados que:
■

■

■

■

■

Mantêm a integridade
de nossos produtos
Otimizam a
confiabilidade
Maximizam o tempo
operacional
Aumentam a vida útil
dos equipamentos
Reduzem o custo total

QUALIDADE
NOSSOS PADRÕES SÃO ELEVADOS
A A.W. Chesterton Company dedica-se para manter
os mais rígidos padrões de qualidade no que tange
as Industrias farmacêuticas e alimentícias. Nossas
tecnologias avançadas e rigorosos processos de
qualidade, garantem suas expectativas e satisfação
de forma precisa. Nossa meta é proporcionar
produtos de qualidade superior com excelente
serviço de atendimento ao consumidor.

Você nâo precisa se preocupar com a
qualidade, nós nos preocupamos por você!
A maioria de nossos produtos estão
registrados na NSF®
Contamos com uma das maiores variedades de
produtos registrados segundo os padrões da NSF.
Esta qualificação independente, assegura alta
qualidade e consistência aos clientes. O registro
na NSF, aliado ao alto desempenho, assegura
que nossos produtos proporcionem os melhores
resultados, para aumento da confiabilidade dos
equipamentos e na redução de custos.
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LUBRIFICANTES
Melhoria na confiabilidade de rolamentos
As soluções para lubrificação
de rolamentos Chesterton
abordam as principais causas
das falhas de rolamentos,
podendo aumentar, de
maneira significativa, sua
confiabilidade operacional
e reduzir os custos de
manutenção e produção.
■
■
■

■

■
■

Excelente proteção contra a corrosão
Alta capacidade para suportar cargas
Resistência excepcional ao arrastamento por água
e produtos químicos
QBT™ Quiet Bearing Technology (Tecnologia
silenciosa para rolamentos)
Distribuição automática de graxa
Menor consumo de lubrificantes

Principais causas das falhas de rolamentos
Fadiga
9%
Montagem
incorreta

27%

Lubrificação
64%

64% das falhas de
rolamentos estão
relacionadas com a
lubrificação. Menos
de 9% dos rolamentos atingem sua
expectativa de vida
de projeto—L10.
Fonte ABMA (American
Bearing Manufacturers
Association - Associação
Americana de Fabricantes
de Rolamentos)

Tecnologias avançadas de graxas
As graxas industriais da Chesterton oferecem maior
durabilidade e confiabilidade dos rolamentos, mesmo
sob as mais severas condições de carga, temperatura,
umidade (água) e corrosão.

CXF 625 e SXCF* 630
Graxas grau alimentício, qualidade superior, multiuso. NSF H1
■

■
■

Proteção excepcional do rolamento contra desgaste, carga
e corrosão
Excelente proteção ao arraste por água e contra corrosão
Não contêm PTFE. Seguras para instalações de processamento de tabaco e outras instalações onde há restrição de
uso do PTFE

Aplicações: Engarrafadoras, alimentadores de frutas, envasadores
de cremes e molhos, máquinas de enlatar, equipamentos para
embalar carnes, equipamentos para formação de caixas de
papelão.

HTG 615, SXCM** 633 e SXC* 635
Graxas de alto desempenho com inibidor de corrosão. Excelentes
capacidades para suportar pressões extremas e tolerância à
água. NSF H2
■

Excelente resistência ao arraste por água e corrosão

■

Elevada estabilidade oxidante e ao cisalhamento

■

Limites de temperatura acima de 204 °C (400 °F)

Aplicações: Máquinas ferramentas, prensas mecânicas,
engrenagens de eixos de alta velocidade, sopradores, esteiras,
moinhos, trituradores, motores elétricos. Facilmente bombeáveis
nos sistemas automáticos de distribuição de graxa
*Base sintética

**Contém Moly

Lubrificadores automáticos de ponto único
Distribuem automaticamente as graxas Chesterton para as áreas críticas, eliminando o excesso ou falta de graxa.
Lubri-Cup™ EM
■

■

■
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Controlado por
microprocessador,
sistema de
distribuição por
“pulsos”
Conjuntos de
serviços substituíveis
Lubrifica até
8 rolamentos

Lubri-Cup™ VG – 250cc
Lubri-Cup™ VG Mini –120 cc
■

■

■

Controlado por microprocessador,
sistema de distribuição
por “pulsos”
Unidade operada
por gás nitrogênio
Temporizador
variável

Lubri-Cup™ S
■

■

■

Baixa pressão de
alimentação evita
a falha do retentor
Aumenta em
aproximadamente
seis vezes o
intervalo para
reengraxamento
Simples para
reabastecer no local

Como aumentar a durabilidade dos equipamentos
A Chesterton oferece uma variedade de lubrificantes formulados especificamente para
lubrificar correntes, sistemas pneumáticos, cabos de aço trançados e engrenagens abertas.
Os programas de lubrificação da Chesterton aumentam comprovadamente a durabilidade
dos equipamentos, confiabilidade, produtividade, e reduzem os custos, além de manter os
mais elevados padrões de exigência.

Lubrificantes para buchas e correntes de
transmissão 601
Óleo superior, de baixa viscosidade, penetra entre o pino e
a bucha, proporciona lubrificação essencial e resistência ao
desgaste. NSF H2

Lubrificante FG 690
Óleo leve, de qualidade superior, que
penetra nas pequenas tolerâncias de
peças de precisão, como pinos e buchas
de corrente, para oferecer lubrificação
essencial. NSF H1

■

-23 °C a 150 °C (-10 °F a 300 °F)
Mantém a corrente limpa, sem coletar sujeira e pó

■

■

Aumenta de 2 a 4 vezes a durabilidade das correntes

■

■

Aplicações: Transmissões por correntes em linhas de
montagem e embalagem, correntes de transmissão de energia,
acionamentos de transportadores, talhas, empilhadeiras.

636 FG SLG-220 Fluido lubrificante sintético
O 636 FG é um lubrificante sintético ISO classe 220 de alto
desempenho. Ele é registrado na norma NSF H1 e projetado
especificamente para mancais de temperatura elevada e
lubrificação de corrente para as indústrias de alimentos, bebidas
e farmacêuticas. NSF H1
■
■
■
■

-25 °C a 260 °C (-13 °F a 500 °F)
Baixa evaporação
Não forma resíduos
Autolimpante

Aplicações: Lubrificação em temperaturas elevadas, como
fornos, máquinas de vedação a quente, áreas de esterilização,
mancais de rolamento para transportadores, transportadores de
corrente, transportadores de tratamento térmico, vedação de
filme plástico.

Lubrificante de silicone 660

Fluido incolor de silicone que proporciona um filme contínuo de
lubrificação para as partes mecânicas e superfícies deslizantes
feitas de plástico, borracha ou plástico/metal. NSF H1
■
■

■

■

■

■

Incolor e inodoro
Aditivos de pressão — capacidade
de suporte de carga três vezes
superior ao óleo mineral
Não há acúmulo de sujeira e poeira em correntes; sem
resíduos pegajosos de lubrificantes
Película duradoura e que não seca, aumenta a vida útil da
corrente de duas a quatro vezes

Aplicações: Transmissões por corrente para linhas de montagem, esteiras transportadoras, equipamento de embalagem,
correntes para içamento, conjuntos de elos e roletes.

Spraflex® Dourado (Gold) 715
Um lubrificante de superfície para transmissões por corrente,
engrenagens abertas e cabo de aço trançado. Adere uma
“camada de proteção contra desgaste” durável, resistente à
extrusão, para proteger equipamentos que funcionam sob cargas
pesadas. NSF H2
■

Lubrifica sob pressão extrema

■

Ao contrário da graxa, não é expulso para fora

■

Protege contra a corrosão

■

Não sai, não é removido, mesmo na presença de água

Aplicações: Transmissões por corrente, engrenagens abertas,
guinchos, cabos de aço, alimentadores rotativos, correntes para
esteiras transportadoras.

-40 °C a 205 °C (-40 °F a 400 °F)
Não mancha nem deixa
resíduos pegajosos
Lubrificante estável, de longa
durabilidade
Excelente agente desmoldante

Aplicações: Engrenagens plásticas,
correias de transporte plásticas, rolos,
juntas de borracha, correias com
buchas plásticas.
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LIMPADORES E DESENGRAXANTE
Manutenção de equipamentos das instalações
A Chesterton oferece ampla variedade de limpadores e desengraxantes para manter as
instalações e os equipamentos. A seleção da tecnologia de limpeza depende do tipo de
sujeira a ser removida, do material da superfície, considerações ambientais e de segurança
dos trabalhadores. Dessa forma, oferecemos uma gama de tecnologias para atender as
necessidades individuais de:
■

■

Desengraxe e limpeza de oficinas
de manutenção
Limpeza de máquinas e da Plantai

■
■

Desengraxar peças
Limpeza de componentes
elétricos

Limpadores à base d’água
Biodegradáveis, rápida separação do óleo; podem ser
filtrados e recirculados

Limpador sem fosfato 360
Um desengraxante potente à base d’água, ideal para remover
os óleos e as gorduras naturais comumentes usados na indústria
alimentícia. NSF A1, A4
■

Biodegradável e sem fosfato

■

Sem EDTA, Butyl Cellosolve™ ou solventes tóxicos

Aplicações: Remoção de óleos de graxas naturais de
equipamentos, paredes e pisos de instalações de
processamento. Limpeza de tubulações de tratamento
de água residual e tanques de tratamento. Especialmente
eficaz para estruturas de concreto poroso.

IMS II 803
Um desengraxante potente, sem solvente. Sua tecnologia de
surfactante avançado oferece máxima eficiência para remoção
de sujeiras. NSF A1
■

Remoção rápida de óleo e graxa de petróleo

■

Biodegradável

■

Sem EDTA, Butyl Cellosolve™ ou solventes tóxicos

Aplicações: Desengraxe geral da instalação e dos equipamentos,
pisos de concreto, paredes de alvenaria e outras superfícies
rígidas.

KPC 820/KPC 820N
Desempenho potente, com cumprimento das normas ambientais
e segurança no trabalho. A opção ideal para desengraxamento
em processos. KPC 820 – NSF A1, KPC 820N – NSF A1, A4
■

pH moderado, sem fosfato

■

Seguros para a maioria dos metais

■

Sem odor forte

■

■

Eficazes para a limpeza de tanques de imersão, quando
aquecidos
Podem ser usados a uma temperatura de até 82 °C (180 °F)

Aplicações: Depósitos de óleo, resíduos de fuligem, fluidos
para metais, gorduras animais e vegetais, lubrificantes, sujeiras
comuns às áreas de produção industrial
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ES
Desengraxantes à base de solvente

Limpadores de componentes elétricos

Desengraxantes de precisão, ação rápida, baixo teor
de aromáticos e resíduos

Seguros para a maioria das tintas e plásticos, baixo
teor de resíduos, evaporação rápida

Desengordurante superfícies de metal 277

Limpador de contato
elétrico (ECC) 296

Desengraxante à base de solventes e de rápida evaporação para
superfícies rígidas. Remove óleo, graxa, alcatrão, cera e outras
sujeiras orgânicas. NSF C1, K1
■

Baixo teor de resíduos

■

Baixo teor aromático

■

■

Uma alternativa com responsabilidade
ambiental aos solventes nocivos.
Formulado para remover poeira,
sujeira e resíduos orgânicos de componentes elétricos e ópticos.
NSF K2

Não causa danos à maioria dos materiais, incluindo os
plásticos comuns
Ponto de fulgor: -6 °C (21 °F)

Aplicações: Limpeza do óleo e graxa de rolamentos, engrenagens, válvulas, correntes, moldes e conjuntos eletromecânicos.

Solvente de desengraxante
de precisão 292
Taxa de evaporação moderada.
Mistura de solvente de concentração
para uso industrial, para limpeza instantânea de equipamentos antes da
desmontagem, manutenção e reparos.
Seguro para todos os metais. Ponto de
fulgor: 40 °C (105 °F) NSF K1, K2, K3
■

Remoção rápida de óleo e graxas pesadas

■

Baixo teor de resíduos, leve odor

■

Baixo teor aromático

■

Não inflamável, evaporação rápida

■

Sem resíduos

■

Sem produtos químicos que atacam a camada de ozônio

■

Não ataca os plásticos

Aplicações: Controladores, medidores em painéis, placas de
circuito, contatos, instrumentos motorizados e painéis de
controle. Compatível com praticamente todos os materiais
sensíveis comuns na indústria de eletrônicos.

Aplicações: Limpeza de rolamentos, válvulas, conexões,
correntes, cabos, moldes, tornos mecânicos, prensas, equipamentos elétricos não energizados e ferramentas de produção.
Remove óleo, graxa, cera, alcatrão e outras sujeiras orgânicas.
Teste antes de usar em borracha e plásticos.

CSD 294
Desengraxante seguro, à base de solventes e de rápida evaporação que limpa os depósitos mais difíceis. Projetado para limpeza
de precisão.
■

Limpeza rápida

■

Baixo teor aromático

■

Ponto de fulgor: -18 °C (-4 °F)

Aplicações: Limpeza de precisão
de rolamentos, polias, válvulas e
conexões, correntes, cabos, conjuntos
eletromecânicos, moldes, prensas,
ferramentas de produção e peças
acabadas. Teste antes de usar sobre
determinadas tintas, borrachas e plásticos.
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MAINTENANCE SPECIALTIES (ESP
Produtos para a manutenção diária
A manutenção diária frequentemente exige o uso de vários produtos diferentes. Esses
produtos são usados em pequenas quantidades, mas são essenciais para serviços
rápidos e de qualidade elevada. Especialidades de Manutenção é um grupo de produtos
projetados para oferecer desempenho superior, desde sua primeira utilização,
resultando em maior produtividade e qualidade nas operações de manutenção.

Sprasolvo® 723 e 723FG

Spragrip® 730

Óleo penetrante de ação rápida, em
embalagem de aerosol conveniente
e não inflamável. Excelente para
alcançar lugares onde a oxidação,
alcatrão, graxa e sujeira podem
dificultar a remoção de porcas,
parafusos e conexões. 723 – NSF H2;
723FG – NSF H1

Revestimento para correias, para
oferecer economia superior de
energia em conveniente embalagem de aerossol. Prolonga a
vida útil de correias de couro,
borracha, lona ou plástico. Elimina
o patinamento de correias em V,
planas e redondas. NSF P1

Aplicações: Instalações hidráulicas,
máquinas, caminhões, tubulações, ferrovias, conexões para gás
e vapor, válvulas, bombas, serviços de perfuração, oficinas para
carros, embarcações.

Aplicações: Transmissões por
correia, ventiladores, equipamentos
automotivos, equipamentos
industriais, esteiras transportadoras de embalagens, correias
de esteiras transportadoras, geradores, bombas, compressores,
aplicações em interiores e exteriores. Controla o deslizamento
das correias devido à umidade, poeira, calor ou frio. Evita
degradação decorrente de raios UV, vapores químicos e água.

Valvelon® 3500
Veda permanentemente as
válvulas com seção transversal
da caixa do preme-gaxeta até
12 mm (1/2 pol.). Conforma-se
ao formato da superfície a ser
vedada. Pressão até 35 kg/cm2
(500 psi). NSF P1
■

Gaxeta de 100% PTFE para válvulas

■

pH 0-14, todos os elementos químicos, exceto oxigênio

■

-240 °C a 260 °C (-400 °F a 500 °F)

■

Não é tóxico, não contamina

Aplicações: Válvulas de sistemas utilitários, como linhas de
água, ar comprimido, vácuo, lubrificação, água quente e
vapor. Também para válvulas de processamento nas indústrias
alimentícias, farmacêuticas e praticamente todos os demais
setores. Ideal para vedação de válvulas de uso geral.
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PECIALIDADES DE MANUTENÇÃO)
FG 785/785 /ACR 783

NSF H1; 785 – NSF H2

Esta “nova geração” de família de
compostos antiaderentes contém
uma mistura de lubrificantes inorgânicos sólidos, ultrafinos. Sem metais
pesados. Suporta condições severas
de temperatura e pressão. Facilita a
montagem e desmontagem mecânica, com temperaturas até 1204 °C
(2200 °F). O FG 785 está em conformidade com a norma 21CFR da FDA
- Contato incidental com alimentos.

■

Evita o travamento do parafuso para fácil desmontagem

■

Lubrificantes sólidos ultrafinos aderem à superfície metálica

■

O 785 FG possui a combinação exclusiva de um produto
com registro H1 e desempenho antiaderente de classe
industrial.

Aplicações:
Praticamente todas as montagens de metal com metal:
Prisioneiros, parafusos, pinos, roscas de tubulações, encaixes
sob pressão, luvas de bombas, chavetas. Praticamente toda
manutenção de instalações envolvendo aço inoxidável e ligas
especiais. Apropriado para locais onde o uso do cobre é proibido.

Junta de polímero moldável 860
Material bi-componente para juntas,
capaz de ser extrudado, permitindo
a criação de juntas ultrafinas de
qualquer forma e tamanho. Não adere.
Obedece à norma FDA 21CFR 175.300
e 177.2600. NSF P1
■

Até 260 °C (500 °F)

■

Estável, sem endurecer no bico

■

■

Para juntas de até 6 mm
(1/4 pol.)
Permanece elástica

Aplicações: Para vedação de conjuntos mecânicos complexos,
caixas de engrenagem, tampas de inspeção, transmissões,
caixas de mancal, diferenciais de velocidades. Econômica, reduz
os estoques de juntas. Adapta-se a qualquer forma de flange.
Elimina totalmente a necessidade de corte da junta.

Alimentos e bebidas: Instalações de processamento de carnes,
aves, laticínios, cervejarias e instalações de engarrafamento,
processamento de grãos, óleo e etanol, instalações de enlatamento e embalagens, tratamento de água, sistemas de
distribuição de água e água residual.

Fita GoldEnd® 800
Fita de vedação de PTFE, para serviços
pesados, de alta densidade, resistente
ao rompimento, para uso em roscas
metálicas ou plásticas, em tubos
ou parafusos. Requer menos voltas.
Resiste a rasgos, ruptura e não entope
as linhas de combustível. Atende as
normas MIL-T-27730A; DVGW; BAM;
NSF H1, P1
■

■
■

Pode ser usada em praticamente todos os elementos
químicos, incluindo o oxigênio
-240 °C (-400 °F) a 260 °C (500 °F)
Pode ser ajustada até 90° no sentido contrário, garantindo
a vedação

Aplicações: Veda todos os tipos de tubulações e a maioria
das roscas das conexões industriais, conexões pneumáticas e
hidráulicas até 690 bar (10.000 psi).
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MAINTENANCE SPECIALTIES

(ESPECIALIDADES DE MANUTENÇÃO)
Proteção contra a corrosão
A corrosão pode atacar peças sobressalentes armazenadas e inutilizá-las. Isso é uma perda de tempo e dinheiro.
A Chesterton oferece dois revestimentos removíveis e projetados para oferecer proteção econômica das peças de
reposição críticas. Ambos consistem de uma película fina que oferece maior proteção contra a corrosão, mas que
pode ser removida rapidamente quando a peça metálica é necessária.

Protetor contra oxidação extrema 740
Revestimento preventivo contra
corrosão, de longa duração, oferece
proteção aos metais em serviços
pesados para todas as áreas, constantemente expostas à umidade e
vapores corrosivos, sem preparação
crítica da superfície. Conforma à
norma MIL-C-16173D, Classes 1 e 4.

■

■

Não trinca nem solta

■

Oferece proteção por até 2 anos

Excelente resistência a vapores corrosivos

Aplicações: Peças em almoxarifados, como maquinários,
tubulações, fundições, hastes, moldes, acessórios, estampagens,
bombas, conexões, válvulas, aço estrutural em interiores.
O produto pode ser removido facilmente com o Limpador de
componentes eletrônicos 276 ou Desengraxante industrial
274 da Chesterton.

Protetor contra a
umidade 775
Película protetora anticorrosão,
incolor, que elimina a umidade e
protege as peças e equipamentos
metálicos durante meses. Conforma
à norma de prevenção contra a
corrosão MIL-C-16173D, Classe 3.
NSF H2
■

■

Elevada cobertura - 30 m2/L
(1200 pes2/gal)
Película seca, não junta poeira

Aplicações: Peças em processos, peças em trânsito, peças em
almoxarifado, sistemas elétricos—peças elétricas secas ou
molhadas, indústria marítima. Pode ser facilmente removida com
os limpadores à base d’água ou solventes da Chesterton.
Observação: Para proteção durante períodos mais longos,
use o Protetor contra oxidação extrema 740 da Chesterton.

Fluidos para metais
Fornecem excelente lubrificação para as operações de corte de metais, juntamente com a segurança da tecnologia
sintética, base em água. Sem óleos à base de petróleo, sem vapores, fácil de enxaguar com água.

Fluido sintético para roscas 388
Fórmula totalmente sintética e segura para operações de usinagem realizadas em velocidades e taxas de alimentação elevadas,
além de aplicações manuais ou automáticas de ferramentas de
corte de passo simples.
■

Pronto para o uso

■

Excelente lubrificação e dissipação de calor

■

Aumenta a duração dos equipamentos

Aplicações: Abertura de roscas, mandrilagem, escareamento,
confecção de roscas, perfuração, fresagem. Pode ser usado em
nebulizadores.

Composto sintético para roscas 389
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■

Não goteja, não adere

■

Ideal para operações horizontais ou suspensas

Produtos da Chesterton registrados na NSF®
Limpadores/Desengraxantes
HDP 218
SSC 235
Produto limpeza de motores elétricos 273
Produto limpeza de motores elétricos 273 (aerosol)
Desengraxante industrial 274
Desengraxante industrial 274 (aerosol)
Limpador de componentes eletrônicos 276
(aerosol)
Limpador de componentes eletrônicos
276 (a granel)
Desengordurante superfícies de metal 277 (aerosol)
Desengordurante superfícies de metal 277 (a granel)
PCS 279
Solvente de desengraxante de precisão 292
Solvente de desengraxante de precisão 292 (aerosol)
Limpador de contato elétrico 296
Desincrustante e limpador químico 346
Limpador sem fosfato 360
Solvente industrial e marítimo 801
Solvente industrial e marítimo II 803
Limpador de pouca espuma 815
KPC 820
KPC 820N

133943
133964
133975
133976
133955
133949

A1
A4
K2
K2
C1, K1, K2
C1, K1, K2

133973

K2

133974
134008
134007
134012
134003
134004
134002
133962
133961
133965
133966
133967
133963
133977

K2
C1, K1
C1, K1
K2
K1, K2, K3
K1, K2, K3
K2
A3
A1, A4
A1, A4, A8
A1
A1
A1
A1, A4

Para a relação mais atualizada e descrições completas dos
códigos das categorias, visite:
www.NSF.org/usda/psnclistings.asp

Valvelon® 3500
Rustsolvo® 706
Composto antiaderente 710 (a granel)
Spraflex® 715
Spraflex® 715 (aerosol)
Spraflex® Dourado (Gold) 715
Spraflex® Dourado (Gold) 715 (aerosol)
FG Sprasolvo® 723
Sprasolvo® 723
Antiaderente à base de níquel 725
Spragrip® 730
Lubrificante separador FG 785
Lubrificante separador 785
Pasta Deslizante 787
Fita GoldEnd® 800
Junta de polímero moldável 860 (cartucho)
Agente de cura para junta de polímero
moldável 860
Pasta GoldEnd® 900

134013
133942
133958
133938
133934
133930
133931
134006
133939
133959
133947
132237
133960
133956
134016
134017

P1
H2
H2
H2
H2
H2
H2
H1
H2
H2
P1
H1
H2
H2
H1, P1
P1

134018
133957

P1
H2, P1

134014
134947
133935

H2, P1
H2, P1
H2

134009
133950
133951
134015

R2
H2
H2
H2

Fluidos para metais

Lubrificantes
Lubrificantes para buchas e correntes
de transmissão 601 (aerosol)
133927
Lubrificantes para buchas e correntes
de transmissão 601 (a granel)
133979
Fluido lubrificante sintético 610 (aerosol)
133972
Fluido lubrificante sintético 610 (a granel)
133971
Graxa para alta temperatura 615
133940
HTG No 1 615
133941
Graxa branca 622
133929
CXF 625
138414
Graxa branca para alta temperatura 629
133936
SXCF 630 aerossol
142462
SXCF 630
138415
636 FG SLG-220 (em volume)
aprovação em processo
Detergent Lubricating oil (Óleo
lubrificante e detergente) 651 (aerosol)
133928
Detergent Lubricating oil (Óleo
lubrificante e detergente) 651 (a granel)
133946
Lubrificante e condicionador pneumático 652
133944
Lubrificante de silicone 660 (aerosol)
133970
Lubrificante de silicone 660 (a granel)
133932
Lubrificante FG 690 (aerosol)
133933
Lubrificante FG 690 (a granel)
133969

Maintenance Specialties (Especialidades de
manutenção)

H2
H2
H2
H2
H2
H2
H1
H1
H1
H1
H1
H1
H2
H2
H2
H1
H1
H1
H1

Óleo de corte 390
Óleo de corte 390 (aerossol)
Lubrificante para roscas 395

Proteção contra a corrosão
Selador de concreto 415
Revestimento de PTFE 438 (aerosol)
Revestimento de PTFE 438 (a granel)
Protetor contra a umidade 775 (aerosol)

Em 1999, a NSF International lançou seu Nonfood Compounds
Registration Program (Programa Voluntário de Registro de
Compostos Não-Alimentícios) para reintroduzir o programa
de autorização anterior que era administrado pelo Departamento de
Agricultura dos EUA (U.S. Department of Agriculture - USDA).
Produtos passíveis de registro pela NSF são todos os compostos
usados dentro e nas proximidades de estabelecimentos alimentícios
(compostos não alimentícios), tais como desinfetantes e lubrificantes,
e aquelas substâncias usadas no pré-processamento de substâncias
proprietárias de alimentos, tais como agentes para lavagem de frutas
e vegetais. O registro da NSF é baseado nas Diretrizes da NSF para
Registro (anteriormente denominado como Diretrizes da USDA
para Obtenção de Autorização de Compostos a Serem Utilizados nas
Instalações de Carne e Aves).
Este programa fornece aos fabricantes, usuários e órgãos regulatórios/
inspetores de produtos um método comprovado para estabelecer a
aceitabilidade dos produtos. Este programa complementa a certificação
de equipamentos para processar alimentos e as avaliações de segurança
dos alimentos da NSF.
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CHESTERTON
Revestimentos de proteção resistentes à
contaminação de bactérias, abrasão, ataque
químico, deslizamento e queda
As superfícies de construção em concreto
e blocos de concreto nas instalações de alimentos e bebidas, estão constantemente
expostas ao ataque agressivo de produtos
químicos decorrentes de agentes de limpeza
cáusticos, sangue e gordura de animais,
ácidos orgânicos, como também do desgaste abrasivo de carrinhos motorizados.
Para agravar ainda mais este problema,
todas as superfícies devem ter condições
de ser devidamente vedadas para evitar o
crescimento de bactérias e facilitar a limpeza
e descontaminação. Frequentemente há um
requisito adicional para que as superfícies antideslizantes ofereçam áreas de
trabalho seguras aos funcionários.
As marcas ARC e PF&L de revestimentos de epóxi, uretano, poliéster e éster
vinílico da Chesterton podem atender a todas essas exigências.

SOLUÇÕES GLOBAIS,
SERVIÇO LOCAL
Desde sua fundação em 1884, a
A.W. Chesterton Company vem
atendendo com êxito as necessidades
de sua variada clientela. Hoje, como
sempre, os clientes contam com as
soluções da Chesterton para aumentar
a confiabilidade de equipamentos,
otimizar o consumo de energia e fornecer atendimento técnico local e serviços, onde quer que se encontrem.
As capacidades globais da Chesterton
incluem:
■

■
■

Oferecemos:
■
■

■

■

■

Seladores/primers penetrantes
Argamassas para aplicação com
colher de pedreiro ou despejáveis
Revestimentos de barreira de baixa
viscosidade

■

Instalações de serviços em mais
de 100 países
Operações de produção global
Mais de 500 Centros de Serviço e
Escritórios de Vendas no mundo
inteiro
Mais de 1200 especialistas e
técnicos de serviço treinados
localmente
Visite nosso website em
www.chesterton.com

Revestimentos que resistem ao
deslizamento
Revestimentos espessos aplicados
com desempenadeira ou colher de
pedreiro

Os certificados ISO da Chesterton podem ser encontrados em www.chesterton.com/corporate/iso
Lubri-Cup™ e QBT™ (Quiet Bearing Technolog)y são marcas comerciais da A.W. Chesterton Company.
Butyl Cellosolve™ é uma marca comercial da Union Carbide Corporation.
NSF® é uma marca registrada da NSF International.
Os dados técnicos refletem resultados de testes de laboratório e têm a intenção somente de indicar características gerais.
A A.W.CHESTERTON COMPANY RENUNCIA A TODAS AS GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO AS GARANTIAS DE COMERCIABILIDADE E ADEQUAÇÃO PARA UMA DETERMINADA FINALIDADE OU USO. A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA,SE
HOUVER, ESTÁ LIMITADA APENAS À REPOSIÇÃO DO PRODUTO.
TODAS AS IMAGENS CONTIDAS NESTE DOCUMENTO SÃO PARA FINS ILUSTRATIVOS OU ESTÉTICOS GERAIS E NÃO TÊM O PROPÓSITO DE TRANSMITIR INFORMAÇÕES INSTRUCIONAIS, DE SEGURANÇA, MANUSEIO OU USO, OU DE FORNECER PARECERES
RELATIVOS A QUALQUER PRODUTO OU EQUIPAMENTO. CONSULTE AS FOLHAS DE DADOS DE SEGURANÇA DE MATERIAL, FOLHAS DE DADOS SOBRE O PRODUTO E/OU ETIQUETAS RELEVANTES DO PRODUTO QUANTO AO USO, ARMAZENAMENTO,
MANUSEIO E DESCARTE SEGUROS DOS PRODUTOS, OU CONSULTE O SEU REPRESENTANTE DE VENDAS LOCAL DA CHESTERTON.

DISTRIBUÍDO PELA:
860 Salem Street
Groveland, MA 01834 USA
Fone: 781-438-7000
Fax: 978-469-6528
www.chesterton.com
© A.W. Chesterton Company, 2012. Todos os direitos reservados.
® Marca registrada de propriedade e licenciada pela
A.W. Chesterton Company nos EUA e em outros países,
salvo quando disposto em contrário.
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