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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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Dondurucu Sprey

-45°C’ye nokta atışı soğutma

WEICON Dondurucu Sprey pek çok kullanım alanına sahiptir ve
elektroniklerdeki hataları bulmada ve endüstriyel sektördeki onarım
işleri için uygundur.

Dondurucu Sprey parçaları -45°C’ye soğutur ve en küçük yapı
parçalarının bile nokta atışı soğutmasının yapılmasına imkan sağlar.

WEICON Dondurucu Sprey iletken değildir ve malzemelere
nötrdür (plastik hariç). Pek çok endüstriyel ve teknik uygulamada
kullanılabilmektedir.

Teknik bilgiler

Koku neredeyse kokusuz

Özellikler -45°C’ye nokta atışı soğutma

Raf ömrü 24 Ay

İşleme
Dondurucu Sprey tüm yüzeyler için özel soğutucu bir madde
içerir. Püskürtülen yerin -45°C kadar lokal soğumasını sağlayabilir.
Püskürtme mesafesi 20-30 cm arası önerilir. Soğutucu sprey
anında soğutucu etki eder ve hiçbir kalıntı bırakmaz. Dikkat:
Cilt ile temas halinde üşütme tehlikesi var! Kutuyu kesinlikle dik
tutunuz ve çalkalamayınız. Püskürtücü başlığa gerekliliğe göre
kısa aralıklarla basınız. Elektrik cihazlar üzerinde kullanırken, gaz
yuvalarının çalıştırmada oluşan kıvılcımlardan dolayı olası tutuşmayı
önlemek için cihazlar tekrardan çalıştırmadan önce ortamı iyice
havalandırınız.

Depolama
Sprey kutusu basınç altında. Güneş ışığından ve + 50 ° C'nin
üzerindeki sıcaklıklardan koruyun. -5 + 30 ° C depolama
sıcaklığında 24 aylık raf ömrü vardır.

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:
11610400-39 Dondurucu Sprey 400 ml


