
Typiske anvendelser
n Smøring av renner, skinner, vanlige  
 lagre og fôringer
n Alle typer friksjonshindrende lagre
n Kjeder smurt med fett
n Tannhjulsdrev og kamskiver
n Koplinger og kileaksler

Andre bevegelige deler i utstyr som 
brukes i matforedling, legemidler og 
kosmetikk slik som:
-  Flaske- og kartongfylling
- Masse- og sausfyllere
- Transportbånd og valser
- Fruktmatere
- Hermetikkmaskiner

Egenskaper
n Praktsik talt ugjennomtrengelig  
 med hensyn til vann og damp
n Dråpepunkt på over 260 °C
n Forsterket med PTFE 
n Glatt, klebende konsistens
n Fester seg til metall
n NSF H1 -  
 Registreringsnummer 133936
n FDA-oppført
n Smakløst
n Luktfritt

n Forbedrer smøreevnen - PTFE’s lave  
 friksjonskoeffisient betyr bedre  
 smøreevne og mindre maskinslitasje.
n Øker belastningsevnen - PTFE-partikler  
 på størelse med mikroner bidrar til å  
 beskytte maskiner som er utsatt for  
 ekstremt trykk. 
n Gir en ytterligere sikkerhetsfaktor  –  
 PTFE vil sørge for kontinuerlig midler- 
 tidig smøring dersom smørefettet  
 skulle brennes bort. 

Chesterton 629 hvitt høytemperatur 
smørefett er kjemisk stabilt og reagerer 
ikke med metaller, gummi- eller 
plastmaterialer. 

Anbefalt bruk
 Brukes i alle anvendelser der vanlig 

smørefett brytes ned under skjæring, 
termisk misbruk eller støtbelastning. 
Chesterton 629 hvitt høytemperatur 
smørefett kan brukes der det kreves  
bruk av smørefett klassifisert for 
næringsmidler. Siden det fungerer ved 
høye temperaturer og er gjennomsiktig,  
gir det stor allsidighet.

 Typiske fysiske egenskaper

 Utseende  Hvitt, gjennomsiktig

 Konsistens, NLGI  2

 Tekstur  Glatt, klebende

 Spesifikk egenvekt  0,9

 Oljebasert  Hvit mineralolje

 Tykningsmiddel  Eiendomsbeskyttet, ikke-smeltende kompleks

 Smørende tilsetningsstoffer  PTFE-pulver på mikronstørrelse

 Driftstemperaturområde  -34 °C til 204 °C

 Dråpepunkt (ASTM D 2265)  260 °C+

 Gjennomtrengning (ASTM D 217)  265 - 295

 Testing med fire kuler under høyt trykk. (kg) (ASTM D 2596)  
    Lastslitasjeindeks/sveisebelastning  48,6/160

 Basisoljens viskositet, (ASTM D 445)  
    38° C  350 SSU

 Vannutvasking (ASTM D 1264)  
    79° C  0,1- 0,2%

Beskrivelse
Overlegen motstand til utvasking med 

vann, etsende stoffer, desinfiserende ren-
gjøringsmidler, prosessvæsker og damp 
har nå blitt kombinert med ytelse ved høy 
temperatur for å produsere Chesterton® 
629 hvitt høytemperatur smørefett.

Med den førsteklasses kvaliteten på 
vann bestandig smørefett, vil 629 ikke  
for svinne selv i harde situasjoner med 
vann utvasking. Dråpepunktet er på over  
260 °C, slik at smørefettet ikke vil smelte 
eller renne ut.

629 er NSF-registrert, og er i ove rens-
stemmelse med FDA-bestemmelsene 
178.3570 og 177.1550. Dette kan være 
det eneste smørefettet til bruk på mat fore-
d lingsanlegg, innen drikkevare- og kjøtt-
foredlingsindustrien, på fjærkreanlegg og i 
farmasøytiske bedrifter.

Chesterton 629 hvitt høytemperatur 
smørefett setter ikke flekker. Fettflekker på 
gulv, utstyr og pakkeutstyr kan reduseres 
betraktelig. Bruk 629 til å smøre tekstil-
maskiner og papirforedlingsutstyr. Kvali-
tets kontrollen vil dermed nesten fullstendig 
eliminere frasortererte varer som skyldes 
fettflekker.

Chesterton 629 er praktisk talt smak- og 
luktfritt. Det er ideelt som smøremiddel ved 
vedlikehold eller produksjon når det brukes 
til matforedlingsutstyr. Chesterton 629 
inneholder ikke dyrefett eller oljer som kan 
harskne.

Sammensetning
Chesterton 629 er fremstilt med høyeste 

kvalitet ren mineralolje. 
Videre gir et eiendoms-og patent-

beskyttet tykningsmiddel 629 overlegen 
motstandsdyktighet mot utvasking, 
skjæring og slitasje. 

 Forsterkning med PTFE gir mange 
fordeler til Chesterton 629 høytemepartur 
hvitt smørefett slik som:

PRODUKTINFORMASJON

629
HVITT HØYTEMPERATUR SMØREFETT



Bruksanvisning
Chesterton® 629 hvitt høytemperatur 

smørefett kan tilføres med smørepistol 
eller smøres på for hånd.

Lagring
Det må ikke røykes under bruk. Hold 

hender unna tobakksprodukter. Vask 
hendene før røyking. Ved temperaturer 
over 260 °C kan det utvikles dunster som 
kan være skadelige. Oppbevares utilgjen-
gelig for barn. Les gjennom dataarket for 
materialsikkerhet (MSDS) eller gjeldende 
sikkerhetsforskrifter for det aktuelle 
området.

Tekniske data reflekterer resultat fra laboratorietester og har bare til hensikt å indikere generelle karaktertrekk. A.W. CHESTERTON COMPANY FRASKRIVER SEG ALLE UTRYKTE ELLER IMPLISITTE GARANTIER, INKLUDERT GARANTIER 
SOM GJELDER SALGBARHET OG SKIKKETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL ELLER BRUK. ANSVAR, HVIS NOE, ER KUN BEGRENSET TIL ERSTATNING AV PRODUKTET.
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