
Tuotteen kuvaus
Chesterton® Fosfaatiton puhdistusaine 

360 on tehokas teollisuuskäyttöön 
soveltuvan voimakkuuden omaava kovien 
pintojen puhdistusaine, joka on suunniteltu 
ympäristösuojelun kannalta arkoja kohteita 
silmällä pitäen.

Chesterton Fosfaatiton puhdistusaine 
360 on väkevöity tuote. Se tunkeutuu 
sisään, irrottaa, emulsioi ja hajottaa lian, 
öljyn, rasvan, homesienen ja monenlaisen 
muun lian erilaisilta kovilta pinnoilta.

Se on monipuolinen tuote, jolle löytyy 
satoja käyttöjä teollisuus- ja laivakohteissa. 
Tavallisimpia näistä ovat: teollisuuden 
ja yleisten laitosten lattiat, seinät, 
pesuhuoneet, pöydät, koneet, vinyylilattiat, 
betoni, kilvet, toimistokoneet, teollisuuden 
koneet, tuotanto-osat, elintarvikkeiden 
käsittelylaitteet, liesituulettimet, 
konepajojen koneet, lattiakourut, laivojen 
kannet, rungot ja ruumat.

Fosfaatittoman puhdistusaineen 360 
käyttö ei vaadi mitään erikoislaitteita. 
Se voidaan yksinkertaisesti ruiskuttaa 
useimmille koville pinnoille ja sen jälkeen 
hometahrat, lahoamisjätteet ja sienet 
huuhdotaan pois.*

Chesterton Fosfaatiton puhdistusaine 
360 on Yhdysvaltain maataloushallituksen 
(USDA) hyväksymää. Sitä saadaan 
käyttää  puhdistamaan elintarvikkeiden 
tuotantokoneita kaikissa Yhdysvaltain 
hallituksen tarkastamissa liha- ja 
siipikarjatuotteiden valmistuslaitoksissa.

Koostumus
Chesterton Fosfaatiton puhdistusaine 

360 on voimakkaasti emäksinen 
puhdistusaine, joka sisältää ainoastaan 
fosfaatittomia pinta-aktiivisia pesuaineita 
ja muita aineosia. Koska se ei sisällä 
biologisia kasvuaineita, se ei aiheuta 
vesistöjen rehevöitymistä.

Chesterton Fosfaatiton puhdistusaine 
360 toimii erityisen hyvin kohteissa, jotka 
on puhdistettava eläin- tai kasvisrasvasta.  
Se neutraloi saippuoitumiseksi kutsutun 
prosessin avulla tämän tapaisessa liassa 
olevat rasvahapot ja muodostaa niistä 
vesiliukoisen saippuan kaltaisen aineen.  
Tämä jäte voidaan helposti huuhtoa pois 
tai kuoria vesiupotuksen pinnalta.

Suositellut vähimmäisväkevyydet 
(vedellä laimennettuna): 
Yleinen puhdistuskäyttö 1:15 asti

Kevyt puhdistus 1:40 asti

Raskas puhdistus 1:5 asti

Väriliitujen ja  
huopakynien jäljet laimentamattomana

Maalatut pinnat 1:15

Lattioiden akryylipinnoitteet 1:10 asti

Lattioiden  
akryylipinnoitteiden kasaumat 1:5 asti

 Tyypillisiä fysikaalisia ominaisuuksia

Olomuoto Neste

Ulkonäkö Läpinäkyvä, sinisenvihreä

pH (väkevöitynä) 13,1

Leimahduspiste Ei ole

Vesiliukoisuus Täydellinen

Ominaispaino 1,1

Jäätymis-/sulamiskesto Läpäisee 6 jaksoa

 pH-arvon riippuvuus laimennuksesta

Chesterton Fosfaatiton puhdistusaine 
360 on voimakkaasti väkevöityä. 
Sitä voidaan taloudellisesti laimentaa 
niin paljon tai niin vähän kuin kunkin 
teollisuuskohteen puhdistaminen vaatii.
* Katso käyttöohjeissa olevaa varoitusta.

Ominaisuuksia
n Fosfaatitonta
n Biologisesti hajoavaa
n Ei tulenarkaa
n Ei sisällä liuottimia
n Vesiliukoista
n Ympäristölle turvallista
n Erittäin väkevöityä
n Saippuoi eläin- ja kasvisrasvat
n NSF A1, A4 – rekisteröintinumero  
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Turvallisuus
Lue tuotetta koskevat 

käyttöturvatiedotteet tai alueesi 
turvatiedotteet ennen tuotteen käyttöä.

Käyttöohjeet
Laimenna haluttuun väkevyyteen.  

Levitä mopilla, siveltimellä, sienellä tai 
ruiskuttamalla. Anna tuotteen tunkeutua 
lian sisään noin minuutin verran. 
Käytä tarvittaessa jäykkää harjaa tai 
riepua piintyneen lian irrottamiseen. 
Huuhtele vedellä. Toista käyttö tarpeen 
mukaan. Alumiinia puhdistettaessa on 
pinta tahraantumisen ehkäisemiseksi 
huuhdeltava nopeasti. Kokeile  
pienellä alueella ennen tuotteen käyttöä 
muovisilla tai maalatuilla pinnoilla.
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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. 


