ARS
AIR SPRAY Čištění, sušení,
chlazení.
• Protiprachová funkce k odstranění prachu
(3,5BAR).
• Vysoušecí funkce k sušení.
• Beze zbytku - bez kyslíku bez vody bez
rozpouštědla.
• Ochlazovací funkce prostřednictvím
otočení k chlazení a smršťování kovů
(-35°C)

AIR SPRAY
Základní informace
AIR SPRAY je idealní při montáži a stejně tak i při
demontáži šroubů,matek, maznic, zapalovacích svíček,
pružin a dalších stavebních dílů.
AIR SPRAY se použivá k odstranění prachu, čistění a
vysoušení přístrojů, desek, fotografických přístrojů,
přístrojů jemné mechaniky, kancelářských strojů,
klávesnic a jiného. Dále je výrobek AIR SPRAY velmi

vhodný a účinný pro čistění hladkých povrchů jako laků
a umělých látek. Pomocí neobvyklého smršťování v
důsledku zimy se bezpečně uvolňují všechny stavební
díly, jakož je umožněno i jejich prvotní úzké spojení.
Díky chladu AIR SPRAY se mohou testovat teplotní
čidla, bimetalové kontakty, termostaty, senzory a
podobně.

Technické informace
Čistota : 99,95%.
Výrobek : čistý vzduch se zkapalněným
pohonným plynem.
Obsažené látky : vysoce zápalný pohonný
plyn-rozpouštědlo

Tlak : 3,5 bar/ 20°C
Chald (teplota) : -35°C
Určeno pouze pro profesionální uživatele.
Bezpečnostní opatření : viz bezpečnostní list.

Aplikace a Použití
• AIR SPRAY – dózu silně promíchat, ze vzdálenosti
asi 20 – 30 cm nastříkat. Teplota je závislá na
délce stříkání.
• Pro extrémní zimu.

Objednací číslo
T900017

Název
Air Spray

Upozornění
Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s
maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si
uživatelé nezávisle na tom vyzkoušeli vhodnost
použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní
účely. Firma neručí za úplnost a přesnost těchto
informací a odmítá záruku za vaše konkrétní
použití výrobků. Záruka, kterou firma poskytuje, se
týká pouze standardních prodejních podmínek
tohoto výrobku. V žádném případě nenese
odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v
důsledku nesprávného použití nebo prodeje
výrobku jinému odběrateli.

ČISTIČE A ODMAŠŤOVAČE
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• Dózu otočte o 180° „vzhůru nohama“ a stříkejte.
Tak bude dosažno teploty až k –35 °C.
• Držet z dosahu zápalných zdrojů. Chránit před
elektrostatickými výboji. Při přetočení dózy
(chladící funkce) nestříkat na kůži.
Balení
400 ml

Zařazení
ČISTIČE A ODMAŠŤOVAČE

