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Poznámka
Veškeré technické údaje a doporučení v této brožuře nejsou zaručenými vlastnostmi. Jsou založeny na výsledcích našich výzkumů a zkušeností. Nicméně jsou nezávazné, nemůžeme být odpovědní za dodržování podmínek
zpracování. Můžeme poskytnout pouze záruku pro trvale vysokou kvalitu našich výrobků. Doporučujeme, abyste prováděli své vlastní odpovídající zkoušky s cílem určit, zda vlastnosti, které vyžadujete, lze dosáhnout s daným
produktem. Nelze uplnatňovat žádné nároky. Uživatel nese plnou odpovědnost za nevhodné aplikace.
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Chladicí sprej

podchlazení až na -45°C

WEICON Chladící sprej nabízí mnohostranné využití, např.
při vyhledávání poruch v elektronice nebo při opravách v
průmyslových odvětvích.

Chladící sprej rychle ochlazuje obrobky na -45°C a umožňuje také
cílené zchlazení i nejmenších součástí.

WEICON Chladící sprej je nevodivý a neutrální k materiálům (mimo
plasty) a lze jej používat v mnoha oblastech techniky a průmyslu.

Technické údaje

Zápach téměř bez zápachu

Parametry podchlazení až na -45°C

Skladovatelnost 24 měsíců

Zpracování
Chladicí sprej obsahuje speciální chladicí činidlo pro mnohostranné
využití. Ochlazuje plochy až do -45°C. Doporučujeme aplikovat ze
vzdálenosti 20 až 30 cm. Chladicí sprej má okamžitý chladicí účinek
a bez zanechání stop/zbytků. Upozornění: Při styku s kůží hrozí
nebezpečí podchlazení! Držte nádobu vzpřímeně, neprotřepávejte.
Aplikujte v krátkých intervalech podle potřeby. Při použití na
elektrických přístrojích zajistěte dobré větrání před obnovením
napájení, aby nedošlo jiskrou/výbojem k výbuchu plynových par.

Skladování
Nádoba pod tlakem. Uchovávejte mimo dosah přímého slunečního
záření a teplot nad +50°C. Doba použitelnosti 24 měsíců při
skladovací teplotě mezi -5 a +30°C.

Bezpečnost a zdraví
Při používání produktů WEICON je nutné dodržovat fyzikální,
bezpečnostní technické, toxikologické a ekologické údaje
a předpisy uvedené v našich bezpečnostních listech
(www.weicon.com).

Dostupné velikosti:
11610400-66 Chladicí sprej 400 ml


