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Uwaga
Wszystkie informacje i zalecenia zawarte w niniejszym prospekcie nie stanowią cech gwarantowanych. One są oparte na wynikach naszych badań i doświadczeniu. Nie są one jednak wiązane z powodu nie znanych specialnych
warunków aplikacji i warunków przetwarzania nie możemy być odpowiedzialni za przestrzeganie. Gwarancja może być udzielona tylko na niezmiennie wysoką jakość naszych produktów. Zalecamy przeprowadzenie własnych
testów w celu ustalenia, czy określony produkt ma pożądane właściwości. Roszczenie z tego wynikające jest wykluczone. Procesor ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprawidłowe lub niewłaściwe użytkowanie.
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Freeze Spray

Punktowe zmrażanie do -45°C

WEICON Freeze Spray przeznaczony jest do miejscowego
schładzania powierzchni. Posiada wiele zastosowań przy
naprawach i diagnostyce i w utrzymaniu ruchu w przemyśle.
WEICON Freeze Spray błyskawicznie schładza powierzchnie
do -45°C umożliwiając stosowanie punktowe nawet na
najdrobniejszych elementach konstrukcji. Freeze Spray jest
nieprzewodzący i neutralny dla materiałów (z wyjątkiem tworzyw) i
posiada wiele potencjalnych aplikacji przemysłowych.
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Zapach niemal bezzapachowy

Właściwości Punktowe zmrażanie do -45°C

Okres przydatności 24 Monate

Obróbka
Ryzyko hipotermii w kontakcie ze skórą! specjalny czynnik
chłodzący umożliwiający miejscowe schłodzenie powierzchni do
-45°C. Zalecana jest odległość oprysku od 20 do 30 cm. Preparat
działa natychmiastowo i nie pozostawia żadnych osadów. Uwag:
w przypadku kontaktu ze skórą niebezpieczeństwo powstania
odmrożeń! Trzymać puszkę dokładnie w pozycji pionowej, nie
odwracać i nie wstrząsać. Naciskać zawór w krótkich interwałach.
Urządzenie elektryczne może być ponownie włączone dopiero gdy
substancja czynna i pędnik całkowicie odparują.

Okres przydatności
Pojemnik jest pod ciśnieniem. Chronić przed światłem słonecznym
UV i temperaturą powyżej +50°C. Okres przechowywania 24
miesięcy zgodnie z temperaturą od -5 do +30°C

Bezpieczeństwo i zdrowie
Podczas użytkowania produktów WEICON należy
przestrzegać danych i przepisów fizycznych, bezpieczeństwa,
toksykologicznych i ekologicznych zawartych w naszych kartach
charakterystyki (www.weicon.de)..

Dostępne rozmiary pojemników:
11610400-51 Freeze Spray 400 ml


