
Applikationer
Används vid rörläggning, på maskiner, 

truckar, rörledningar, rälsfordon,  
traktorer, kopplingar för ånga och gas, 
ventiler, pumpar, borrutrustningar, 
bilverkstäder och fartyg. Används överallt 
där rost, tjära, fett och smutsavlagringar 
på muttrar och skruvar försvårar 
demonteringen.

Egenskaper
n Enkelfunktion
n Sprayburk med rörmunstycke
n Extremt låg ytspänning
n 723: NSF H2 - Registreringsnummer  
 133939  
 706: NSF H2 - Registreringsnummer  
 133942  
 723 FG: NSF H1 - Registreringsnummer  
 134006  
 706 FG: NSF H1 - Registreringsnummer 
 134005
n 723 FG/706 FG - Uppfyller kraven  
 enligt FDA 21CFR 172.884,178.3620,  
 178.3650

Fördelar
n Ingen kompromiss - Bästa möjliga  
 genomträngningsförmåga
n Kryper in i mikroskopiska spalter
n Kan användas i statligt kontrollerade  
 kött- och fjäderfäindustrier
n Appliceras exakt där det behövs

723 Sprasolvo innehåller inga syror  
eller kemikalier som är skadliga för 
omkringliggande metall och färger. Den 
flyter fritt under alla väderleksförhållanden 
med låg ytspänning som medger att 
produkten kan krypa in i extremt långa, 
mikroskopiska spalter.

Sprayburkarna med 723 Sprasolvo 
innehåller 95% användbar produkt  
och använder säker, effektiv koldioxid 
som drivgas.
* Chesterton® 706 Rustsolvo är samma  
 snabbverkande, penetrerande olja i lösvikt.

**Använd Chesterton® 601 Kedjeolja när ett  
 extremt lätt smörjmedel behövs; använd  
 Chesterton® 775 Fuktskydd för att  
 undantränga fukt och ge en  
 korrosionsskyddande beläggning.

 Typiska fysiska egenskaper 723/706 723 FG/706 FG

 Form Vätska Vätska

 Färg Blå Klar

 Lukt Petroleum Ingen

 Specifik vikt 0,83 0,83

 Flampunkt 49°C 62°C

Beskrivning
Chesterton® 723 Sprasolvo* är en 

snabbverkande penetrerande olja av  
hög kvalité som tränger in djupt och  
löser upp fastrostade muttrar, skruvar 
och kopplingar utan att skada 
omkringliggande gods.

Beroende på den utmärkta 
kapillärverkan kommer 723 Sprasolvo att 
nå oåtkomliga ställen som andra medel 
inte kommer åt. Lossningsmomentet 
minskas avsevärt eftersom denna 
produkt tränger igenom all rost, slagg 
eller korrosion och lösgör tjära, fett, 
smuts och avlagringar av kol och grafit.

De flesta penetrerande oljor på 
marknaden idag är avsedda för flerfaldiga 
funktioner som undanträngning av fukt, 
skydd mot korrosion, smörjning och 
slutligen, för att lossa fastrostade skruvar. 
Resultatet blir en kompromissprodukt.  
Till skillnad från dessa andra produkter 
som ger sig ut för att passa till allting,  
är 723 Sprasolvo avsedd endast för en 
funktion; nämligen att ha bästa möjliga 
genomträngningsförmåga. Använd 
Chesterton 723 Sprasolvo när en  
verkligt penetrerande olja krävs.

Sammansättning
Chesterton 723 Sprasolvo utvecklades 

för att optimera sin enda funktion, 
inträngning. Tillsatser för smörjning, 
fuktundanträngning och korrosions-
inhibitorer är ej tillsatta till denna 
produkt, eftersom dessa endast minskar 
produktens inträngningsförmåga.** På 
grund av den höga genomträngnings-
förmågan kan ytterligare applicering 
undvikas och arbetstid sparas vid 
demontering av skruvar som i annat  
fall måste avlägsnas med skärbrännare.
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723/706
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Anvisningar
Applicera 723 Sprasolvo direkt  

från sprayburken. 706 Rustsolvo kan 
appliceras med oljekanna eller oljekanna 
med förlängd pip. Applicera jämnt och 
vänta någon minut så att produkten 
hinner tränga in.

Säkerhet
Innan någon av dessa  

produkter används läs igenom 
säkerhetsföreskrifterna (MSDS) eller 
bestämmelserna för ditt område.
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