
Tuotteen kuvaus
Chesterton® 636 FG SLF-220 on 

ensiluokkainen täysin synteettinen 
H1-elintarvikeluokan voiteluaine, joka 
on tarkoitettu voitelemaan -25 °C:n 
lämpötiloista yli 260 °C:n lämpötiloihin, 
joissa petrolivoiteluaineet eivät pysty 
toimimaan.

Toisin kuin petrolipohjaiset voiteluaineet 
tämä tuote ei hiilly, hapetu lietteeksi 
eikä muodosta lakka- tai vernissajätteitä 
korkeissa lämpötiloissa. 636 FG SLF-
220:lla on itse asiassa erinomainen 
liuotuskyky, ja se jopa poistaa 
monet näistä muiden petroli poh-
jaisten voiteluaineiden aikaansaamista 
sivutuotteista ja mahdollistaa laitteiden 
viileämmän ja tehokkaamman toiminnan. 
Lämpötiloissa, joissa tuote ei kykene 
toimimaan, se yksinkertaisesti haihtuu 
tähteitä jättämättä.

Chesterton 636 FG SLF-220 voitelee 
erinomaisesti kor keissa lämpötiloissa 
käytettyjä laitteita, kuten uunien 
ketjuja, moottoreita, liukulaa  kereita, 
maalin kovetus- ja kuivatu suuneja, 
pienkuormavaihteistoja, kera miik kauuneja 
ja uunin oven saranoita.  
Se voitelee myös erinomaisesti alhaisissa, 
aina -15 °C:n lämpötiloissa käytettyjä 
sovelluksia joko jäähdytyslaitteiden 
yhteydessä tai talviolosuhteissa.
Koostumus

Chesterton 636 FG SLF-220:ssa on 
käytetty peru sai neena polyesteriä. Tämä 
antaa paljon suuremman pysyvyyden 
ja paljon vähäi semmän haihtuvuuden 
kuin useim missa muissa teollisuuden 
synteettisissä voite luai neissa yleisesti 
käytetty diesteri  perusaine. 

Tuotteeseen lisätään yksinoikeuteen 
perustuva lisäainekokonaisuus tuotteen 
tehon parantamiseksi ja sellaisten 
ominaisuuksien antamiseksi, jotka ovat 
huomattavasti parempia kuin useimpien 
petrolipohjaisten tuotteiden ominaisuudet. 
Suurpainelisäaineet antavat ensiluok-
kaiset kulumisominaisuudet ja minimoivat 
laitteiden huollontarpeen ja seisonta-ajan. 
Ruosteen- ja hapettumisenestoaineet 
antavat lisäsuojan syöpymistä vastaan. 
Voitelulisäaineet antavat mahdollisimman 
suuren voitelun ja mahdollisimman pienen 

Käyttöjä
Laitteissa, joita käytetään korkeissa 

lämpötiloissa, jäähdytystiloissa ja rasitta-
vissa ympäristöissä. Lisää erinomaisesti 
liukulaakereiden, kyllästettyjen laake-
reiden, tekstiilipingotuskehysten, pien-
kuor mavaihteistojen, uunin saranoiden 
ja ketjukuljettimien tehokkuutta. Voitelee 
jäätymisläm pöti loissa, joissa rasvat 
jähmettyvät.
n kalibroitujen telojen matot
n telojen ketjut
n kontaktipaine- ja kohdistusketjut
n sataprosenttisesti synteettistä
n ei jätä tähteitä
n ei hiillytä
n ei hapeta
n NSF H1 – rekisteröintinumero 147202
n alhainen haihtumisnopeus
n korkea leimahduspiste
n biologisesti hajoavaa
n H1-elintarvikeluokka
n FDA CFR 178.3570 -määräysten 
 mukainen

 Tyypillisiä fysikaalisia ominaisuuksia  

 Ulkonäkö   Kullanruskea neste

 Tuoksu  Vähäinen

 ISO VG  (ASTM D 2422, DIN 51 519)  220

 Tiheys  0,97

 Viskositeetti lämpötilassa (ASTM D 445, DIN 51 561)   
  40 °C cSt (mm2/s)  220 
  100 °C cSt (mm2/s)  19

 Viskositeetti-indeksi (ASTM D 2270, ISO 2909)  95

 Lämpötila-alue     -25 °C–260 °C 

 Jähmepiste  (ASTM D 97, ISO 3016)  -25 °C 

 Leimahduspiste, C.O.C.  (ASTM D 92, ISO 2592)  315 °C

 Syttymispiste  (ASTM D 92, ISO 2592)  350 °C

 Haihtumishäviö, avoin astia 
  6 1/2 tuntia lämpötilassa 204 °C  0,86 %

 4 kuulan kulutuskoe, uurteen halkaisija 
  100 °C, 1200 rpm 1 tunti (ASTM D 4172) 
  40 kg  0,64 mm

kitkan.
Koska Chesterton 636 FG SLF-

220-lla on korkea leimah duspiste ja 
alhainen haihtumisnopeus, siihen ei 
liity petrolipohjaisten voiteluai neiden 
yhteydessä esiintyviä tyypillisiä savu- 
ja palovaaroja, kun sitä käytetään 
kuumasovelluksissa. Täten se on erittäin 
turvallista käyttäjän kannalta.

636 FG SLF-220:n osa-aineita pidetään 
biologisesti helpom min hajoavina kuin 
petrolipohjaisten voiteluaineiden osa-
aineita, eikä niiden pitäisi olla haitallisia 
ympäristölle.
Ominaisuuksia
n laaja lämpötila-alue
n itsepuhdistuvaa
n sataprosenttisesti synteettistä
n ei jätä tähteitä
n ei hiillytä
n ei hapeta
n NSF H1 – rekisteröintinumero 147202
n alhainen haihtumisnopeus
n korkea leimahduspiste
n biologisesti hajoavaa
n H1-elintarvikeluokka
n FDA CFR 178.3570 -määräysten 
 mukainen

TUOTETIEDOT

636 FG
SLF-220



Turvallisuus
Lue asianomainen käyttöturvatiedote 

(MSDS) tai aluettasi koskeva 
käyttöturvatiedote ennen käyttöä.

Käyttöjä
Laitteissa, joita käytetään korkeissa 

lämpötiloissa, jäähdytystiloissa ja rasitta-
vissa ympäristöissä. Lisää erinomaisesti 
liukulaakereiden, kyllästettyjen laake-
reiden, tekstiilipingotuskehysten, pien-
kuor mavaihteistojen, uunin saranoiden 
ja ketjukuljettimien tehokkuutta. Voitelee 
jäätymisläm pöti loissa, joissa rasvat 
jähmettyvät.
n kalibroitujen telojen matot
n telojen ketjut
n kontaktipaine- ja kohdistusketjut
n rullaketjujen alustat
n rullaketjujen alustat
n uunien ketjut
n felintarvikkeiden valmistus

Käyttöohjeet
Automaattinen tai manuaalinen  

voitelu käyttökohteen mukaan. Käytä 
tarvittaessa uudelleen.
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