HSP
UNIKÁTNÍ TEPELNÁ
OCHRANA
• Chrání před tepelným poškozením.
• Snižuje nebezpečí vzniku požáru na
většině okolních ploch.
• Unikátní gel pro snadné použití.
• Čirý, nezanechává žádné zbytky, lze
snadno vyčistit.
• Odpařování samovolně během 24-48
hodin.
• Netoxický, neškodný pro kůži, bez
zápachu.

HEAT STOP
VŠEOBECNÉ INFORMACE
HEAT STOP zabraňuje šíření tepla na okolní
povrchy a součásti proti poškození při pájení a
svařování. Chrání lakované, leštěné i jinak ošetřené
plochy před zbarvením v důsledku použití

hořáku. Speciální gel ulpí na každém povrchu, aniž by
kapal či rozsáhle ztékal. HEAT STOP snižuje deformaci
povrchů a materiálů, jako jsou plasty, pryž, tmely a
těsnění.

TECHNICKÁ DATA
Vzhled: želatinový čirý.
Barva: průhledná.
Bod tuhnutí: 0 ° C.
Bod varu: 100 ° C.
Hustota: < 1 (vzduch = 1) .
Hodnota pH: 6-8.

Samovolné odpařování: 24 až 48 hodin.
Rozpustnost: teplá a studená voda.
Chraňte před mrazem!
URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE.
Bezpečnostní opatření viz bezpečnostní list.

POUŽITÍ
• HEAT STOP zabraňuje tepelnému poškození
během pájení, pájení na tvrdo a svařování při
instalaci potrubí a ventilových připojení. Chrání
sádrokartonové desky, dřevo, pryž, sklo a kovové
konstrukce. Použitelný při opravách
termostatických zařízení,ventilů, systémů
výměníků vzduchu, klimatizací, chlazení a
topných systémů dále při aplikacích s lékařskými
systémy a ve stavebnictví.

• Použití: dobře protřepejte! Vyčistěte oblast,
kterou chcete chránit. Naneste 5-10 mm vrstvu.
Vrstva zabraňuje dalšímu šíření tepla. Otřete gel
co nejlépe a nechte zbytky odpařit.
UPOZORNĚNÍ: Chraňte před mrazem!

Objednací číslo
T170001

Název
Heat stop

Balení
473ml

T170002

Heat Stop

1l

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 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.
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