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Note
Bu Teknik Bilgi Formunda yer alan tüm bilgiler ve tavsiyeler garanti niteliğinde değildir. Bizim araştırma ve deneyimlerimize dayanmaktadır. Kullanıcıya özel kullanım koşulları tarafımızdan bilinmediğinden işlem koşullarının uyum
için sorumlu olamayacağımızdan onlar bağlayıcı değildir. Garantiyi ancak ürünlerimizin her zaman tutarlılık gösteren yüksek kalitesi için üstleniriz. Belirtilen ürünün istediğiniz özellikleri sağlayabildiğini belirleyebilmek için kendi
deneyimlerinizi uygulamanızı öneriyoruz. Bundan hak iddia etmek mümkün değildir. Yanlış veya uygunsuz kullanımı için tüm sorumluluk kullanıcıya aittir.
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Basınçlı Hava Spreyi

Üniversal kullanım, hızlı ve güvenilir

WEICON Basınçlı Hava Spreyi tozun klasik yöntemlerle kolaylıkla
temizlenemeyeceği durumlarda ve ulaşılması zor parçalarda
üniversal olarak kullanılabilmektedir.

Tozun ulaşılamayacak köşelerden, hassas yüzeylerden kuru ve
temas etmeden temizlenmesini sağlar.

Basınçlı Hava Spreyi hi-fi ve video cihazlar (ör; modüller, devre
kartları, manyetik kafalar, disk sürücüleri), optikler (ör; kameralar
ve lensler), otomotiv sigorta kutuları, ön cam yıkama sistemleri,
saat mekanizmaları (kuvars saatler), medikal teknoloji, model
yapımı, ölçüm teknolojisi ve elektronik parçalar ve devre kartlarında
kullanılabilir.

Teknik bilgiler

Koku neredeyse kokusuz

Özellikler temas etmeden temizleme

Raf ömrü 24 Ay

ISSA-Kod 53.402.05

IMPA-Kod 450805

İşleme
Kutuyu kesinlikle dik tutunuz, çalkalamayınız. Püskürtme başlığına
gerekliliğe göre kısa aralıklarla basınız. Elektrik cihazların üzerinde
uygulandığında tekrardan çalıştırmadan önce gaz yuvalarının
çalıştırmadan oluşan kıvılcımlardan dolayı tutuşmasını önlemek için
iyice havalandırılmış olmasından emin olunuz.

Depolama
Basınçlı kap: güneş ışığından koruyun ve + 50 ° C'yi aşan
sıcaklıklara maruz bırakmayın.

Güvenlik ve Sağlık
WEICON ürünlerini kullanırken AB Güvenlik Bilgi Formlarında
(www.weicon.com) yer alan fiziksel, emniyet tekniği, toksikolojik ve
ekolojik verilere ve talimatlara uyulmalıdır.

Mevcut ambalaj boyutları:
11620400-39 Basınçlı Hava Spreyi 400 ml


