
Påføring
Brukes på røropplegg, maskiner, 

lastebiler, rørgater, jernbaner, traktorer, 
damp- og gasskoplinger, ventiler, pumper, 
borreutstyr, bilverksteder og skip. Brukes 
hvor som helst der belegg av rust, tjære, 
fett og smuss på muttere og bolter hindrer 
lettvint fjerning.

Egenskaper
n Enkeltvirkende
n Nøyaktig påføring med spray
n Meget lav overflatespenning
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 - Tilfredstiller FDA  
 Forskrifter 21CFR 172.884, 178.3620,  
 178.3650

Fordeler
n Intet kompromiss -  
 best mulig gjennomtrenging
n Trenger inn i mikroskopiske åpninger
n Kan brukes i kjøtt- og  
 fjærkreproduksjon kontrollert  
 av føderale myndigher
n Kan påføres direkte på de  
 steder som trenger det

Sprasolvo 723 inneholder ikke syrer 
eller kjemikalier som kan skade metall  
og maling. Væsken flyter fritt under alle 
værforhold med en lav overflatespenning 
som gjør at produktet lettere trenger inn  
i meget lange, mikroskopiske åpninger.

Praktiske aerosolkanner med Sprasolvo 
723 inneholder 95% brukbart produkt 
med sikker og effektiv karbondiosyd  
som trykkmiddel.
* Chesterton Rustsolvo® 706 er den samme  
 hurtigvirkende, gjennomtrengende oljen  
 i større volum.

** Bruk Chesterton® Kjededrift bolt- og bøssing  
 smøreolje 601 når det er behov for en utmerket, 
 lett smøreolje. Bruk Chesterton® Fuktighets- 
 beskytter 775 for å fjerne fuktighet og beskytte  
 mot korrosjon.

 Typiske fysiske egenskaper 723/706 723 FG/706 FG

 Form Væske Væske

 Farge Blå Klar

 Lukt Petroleum Luktfri

 Spesifikk tyngde 0,83 0,83

 Flammepunkt 49°C 62°C

Beskrivelse
Chesterton® Sprasolvo* 723 er en 

høykvalitets, hurtigvirkende, gjennomt-
rengende olje som trenger dypt inn og 
løsner opp fastlåste muttere, bolter og 
beslag uten å skade metallet.

P.g.a. den utmerkede kapillær-
virkningen trenger Sprasolvo 723 inn til 
utilgjengelige steder der andre produkter 
ikke rekker. Løsningsmomentet er 
betydelig redusert da produktet trenger 
gjennom hver bit av rust, slagg eller 
korrosjon og løsner tjære, fett og smuss, 
samt avleiringer av karbon og grafitt.

De fleste oljene på dagens marked 
er utviklet for flere funksjoner som å 
fjerne fuktighet, beskytte mot korrosjon, 
smøring og til slutt løsne rustne bolter. 
Resultatet er et kompromissprodukt. 
Forskjellig fra disse andre produktene 
som hevder å løse alle problemer for 
brukeren, så er Sprasolvo 723 utviklet for 
bare en funksjon, nemlig å trenge best 
mulig gjennom. Bruk derfor Chesterton 
Sprasolvo 723 når du trenger en virkelig 
dyp gjennomtrengende olje.

Sammensetning
Chesterton Sprasolvo 723 er formulert 

for å optimalisere kun en funksjon - å 
gjennomtrenge. Smøreoljer, fuktfort-
rengere og korrosjonshindrere er ikke 
tilført dette produktet da disse vil resultere 
i lavere gjennomtrengingsevne**. Ved å 
sørge for best mulig gjennomtrenging, 
kan flere påføringer unngåes og 
arbeidskostnader spares ved å skifte  
ut bolter som ellers måtte fjernes  
med brenner.

PRODUKT DATAARK

723/706
SPRASOLVO®/RUSTSOLVO® 



Veiledning
Påfør Sprasolvo® 723 direkte med den 

hendige aerosolflasken. Rustsolvo® 706 
kan påføres med sprøytekanne med lang 
tut. Påfør jevnt og vent et minutt for dyp 
gjennomtrenging.

Sikkerhet
Før produktet eller produktene taes i 

bruk, bør Sikkerhetsdatabladet (MSDS), 
eller sikkerhetsbestemmelser for ditt 
område benyttes. 
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