SPREJE

AIRSOL® - SADA
ČISTICÍ
A PODCHLAZOVACÍ
SPREJ
AIRSOL® - čisticí sprej odstraňuje vysokým tlakem
nečistoty z těžko přístupných míst a usnadňuje úklid
prachu na místech, kde není vhodné nebo nelze použít
vysavač. AIRSOL® - podchlazovací sprej je určený
pro servis, opravy a hledání poruch ve všech oborech.

POUŽITÍ
AIRSOL® - čisticí sprej se používá k odstranění prachu z elektrických zařízení, výpočetní techniky a elektronických
obvodů. Urychluje odpařování rozpouštědel. Jedná se o nehořlavý inertní plyn, který nenarušuje izolace a izolační vrstvy
choulostivých elektronických zařízení. Je vhodný při údržbě i opravách ventilátorů, chladičů, základových desek, optické
mechaniky, tiskáren, faxů, notebooků, fotoaparátů, objektivů, pojistkových skříní, lékařské techniky apod. Tento sprej
neobsahuje vzdušnou vlhkost ani mastnotu, která může vzniknout při kompresi vzduchu, je proto ideální k vyfukování
nečistot z pod BGA čipů.
AIRSOL® - podchlazovací sprej dokáže podchladit díly až na -60°C. Této vlastnosti se dá využít při diagnostice poruch
v elektroinstalacích, např. u teplotních čidel, bimetalových spínačů apod. Prudké ochlazení má také vliv na teplotní
roztažnost materiálů. Díky tomu AIRSOL® - podchlazovací sprej nachází uplatnění při montáži a demontáži dílů,
ukládání kuličkových ložisek hřídelí a pouzder. Je určen pro opravy a údržbu strojů a zařízení, zároveň ho lze použít
k dokonalému odstranění přilepených zbytků žvýkaček.

BEZPEČNOST PRÁCE

OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

2 x 500 ml sprej

201 415
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AIRSOL® - SADA ČISTICÍ A
PODCHLAZOVACÍ SPREJ
Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasiﬁkovány, značeny a
vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který
je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni
uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný
postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou
postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je
uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné
chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO ® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu
svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.
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