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PRZEMYSŁOWY ŚRODEK MYJĄCO-ODTŁUSZCZAJĄCY 

Opis 

 Chesterton® 274 Środek myjąco-

odtłuszczający jest silnie działającym 

środkiem przemysłowym do trudnych 

powierzchni. Rozpuszcza tłuszcz, olej, 

smołę i inne podobne zanieczyszczenia 

nierozpuszczalne w wodzie, przeważnie 

spotykane w warunkach przemysłowych 

 i morskich.  

 Środek ten dostępny jest jako 

produkt już gotowy do użycia i może być 

aplikowany poprzez spryskanie danej 

powierzchni, za pomocą szczotki lub 

poprzez bezpośrednie w nim 

zanurzenie. Jest preparatem 

powszechnie stosowanym w myjkach 

części przemysłowych jako substytut 

bardziej niebezpiecznych 

rozpuszczalników.  

 Chesterton® 274 Środek myjąco-

odtłuszczający ma wysoką temperaturę 

zapłonu i tzw. niską aromatyczność. W 

porównaniu z konwencjonalnymi 

środkami odtłuszczającymi 

produkowanymi na bazie ropy naftowej, 

Chesterton® 274 Przemysłowy środek 

myjąco-odtłuszczający, posiada bardzo 

wysoki stopień bezpieczeństwa 

użytkowania. 

Skład 

Chesterton® 274 Przemysłowy środek 

myjąco-odtłuszczający został 

opracowany tak, aby zapewnić wysoką 

skuteczność  działania przy doskonałych 

parametrach. Charakteryzuje się niskim 

zakresem parowania, wysoką 

temperaturą zapłonu oraz niską 

zawartością środków aromatycznych. 

Zawartość związków aromatycznych 

(C8+) w produkcie jest mniejsza niż 

0,2%.  

 

 Produkt nie zawiera chloroetylenu i 

innych substancji niszczących warstwę 

ozonową. Chesterton® 274 Środek 

myjąco-odtłuszczający stanowi 

doskonała alternatywę dla preparatów 

odtłuszczających stanowiących 

zagrożenia dla środowiska.  

Zastosowanie 

 Do odtłuszczania części 
metalowych, sprzętu, maszyn, 
pojazdów i posadzek oraz innych 
powierzchni 

 Zastępuje naftę, benzynę lakową, 
rozpuszczalniki chlorowcowe lub 
inne środki czyszczące i 
odtłuszczające na bazie nafty 

 Może być stosowany w myjkach z 
recyrkulacją oraz w wannach 
zanurzeniowych 

 Do odtłuszczania powierzchni przed 
nałożeniem powłoki 

 Do czyszczenia urządzeń przed 
demontażem, przed konserwacja, 
prowadzeniem napraw lub obróbki 

 W celu usunięcia zanieczyszczeń 
olejowych powstałych w wyniku 
procesu produkcyjnego 

 Ma zastosowanie przy obróbce 
metalu, w lakierniach, działach 
konserwacji, ciepłowniach i 
warsztatach remontowych, a nawet 
w stoczniach 

 Czyści urządzenia elektryczne* 

 

Właściwości  

 Usuwa tłuszcz, olej, smołę i inne 
zabrudzenia pochodzenia 
organicznego 

 Wysoka temperatura zapłonu 

Typowe właściwości fizyczne 

Wygląd czysty, 
bezbarwny 

Temperatura zapłon, test aparatem Taga w tyglu zamkniętym (ASTM D56) 62°C (143°F) 

Temperatura samozapłonu                                      (ASTM D2155) 227°C (440°F) 

Zawartość związków aromatycznych (C8+) 

Waga % 

 

< 0,2 

Zawartość procentowa części lotnych w 25°C (77°F) 100 

Rozpuszczalność w wodzie nieznaczna 

Kolor, Saybolt                                                         (ASTM D156) > 30 

Współczynnik parowania w 25°C (77°F) 
(octan n-butylu wspł.n=1) 

151 (w 
przybliżeniu) 

Prężność pary w 25°C (77°F) ASTM D2879 <10 mmHg 

Gęstość względna  0,78 

Wytrzymałość dielektryczna                                  (ASTM D877)  50 Kv 

 

KARTA PRODUKTU 
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 Niska zawartość związków 
aromatycznych 

 Słaby zapach  

 Niski współczynnik odparowania 

 Nie wchodzi w reakcję z większością 
farb i tworzyw sztucznych 

 Bezpieczny w użyciu dla wszystkich 
metali 

 Szybkie działanie penetrujące 

 Zarejestrowany przez NSF C1, K1, 
K2 pod numerem 133955 (beczka) 
oraz 133949 (baryłka) 

 

Sposób użycia 

 Chesterton® 274 Środek myjąco-

odtłuszczający jest sprzedawany w 

stanie gotowym do użytku i nie powinien 

być rozcieńczany innymi 

rozpuszczalnikami pochodzenia 

organicznego ani wodą.  

 Przed użyciem środka na 

pomalowane powierzchnie, tworzywa 

sztuczne lub gumę, należy jego 

niewielką ilość nanieść na niewidoczny 

fragment nawierzchni, a po 15 minutach 

sprawdzić, czy powierzchnia nie weszła 

w reakcje z preparatem. Jeśli pojawiło 

się odbarwienie, nie należy stosować 

tego produktu. 

 Produkt należy stosować 

bezpośrednio na czyszczoną 

powierzchnię lub zanurzyć część lub 

urządzenie bezpośrednio w środku 

odtłuszczającym. Następnie poczekać 

chwilę, pozwalając by produkt  rozpuścił 

zabrudzenia. W przypadkach 

trudnousuwalnych zanieczyszczeń, 

powinno się zastosować więcej siły, 

pocierając powierzchnię. Następnie 

należy wytrzeć żądaną część lub 

urządzenie chłonnym materiałem lub 

wysuszyć ją na wolnym powietrzu. 

Najlepsze rezultaty można uzyskać 

przemywając części lub urządzenia 

bezpośrednio preparatem Chesterton® 

274 przed wytarciem lub suszeniem 

powietrzem. Stosowanie nadmuchu 

powietrza na czyszczoną preparatem 

powierzchnię przyspiesza jej schnięcie. 

 Przed przekazaniem urządzanie lub 

danej części do ponownej eksploatacji 

ustalić, czy konieczne jest ponowne 

użycie środka myjąco-odtłuszczającego.  

Środki ostrożności 

Przed zastosowaniem produktu należy 

zapoznać się z odpowiednimi 

przepisami BHP. 

*Nie stosować do urządzeń elektrycznych pod 

napięciem. Odłączyć urządzenie od prądu przed 

wykonaniem czyszczenie i upewnić się, że 

preparat odparował przed ponownym 

podłączeniem urządzenia do sieci elektrycznej 

 


