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Priekšrocības un ieguvumi 
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Papildus informācija

Iepakojums (Artikula numurs): 
- 400 ml aerosols (02711004) 
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Dati šajā brošūrā ir plašu pārbaužu rezultāts un pieredze, kas atbilst mūsdienu inženierzinātņu vajadzībām. 
Dažādu pielietošanas iespēju dēļ un iekārtu tehniskajiem stāvokļiem, šie ir ieteikumi un nav patvaļīgi 
nododami; tādējādi, nekādas saistības, atbildības prasības vai garantija nevar tik pieprasīta.
Mēs pieņemam atbildību par mūsu produktu piemērotību konkrētiem mērķiem un izskatām to rakstiskā formā 
individuālos gadījumos.
Jebkuras pamatotas garantijas prasības attiecas tikai uz aizvietošanas preces piegādi, kurai nav defektu, 
gadījumā ja šāda atlīdzības forma neizdodas, tiek veikta atmaksa no pirkuma cenas.
Jebkuras turpmākās prasības ir izslēgtas. Pirms lietošanas jāveic sava testēšana, lai pārbaudītu 
piemērotību.
Dati var mainīties tehnoloģiskā progresa ietvaros.

® =Reģistrēta preču zīme

Termisku traucējumu ātrai noteikšanai elektriskajās ķēdēs vai komponentēs. Lai 
izvairītos no karstuma radītiem bojājumiem lodēšanas laikā. Iekšējo detaļu 
samazināšanai, lai izņemtu iestrēgušas sveces, spraudņus, gultņu daļas u.c. Ātrai 
temperatūras regulēšanai materiālu testēšanas laikā. Lai simulētu aukstās startēšanas 
apstākļus dzinējiem ar automātiskās palaišanas sistēmām

Ļoti efektīvs pateicoties izcilam saldēšanas efektam. Lieliski piemērots vienkāršai 
detaļu dzesēšanai. Tūlītēja atdzesēšana mazākām virsmām vai detaļām līdz –45 °C, 
atkarībā no izsmidzināšanas ilguma. Ātra, bez atlieku izgarošana. Nodrošina labu 
tīrīšanas efektu. Nav negatīvu iespaidu uz plastmasas vai izolācijas materiāliem.

Apsmidzināt dzesējamās detaļas pāris sekundes, atkarībā no vēlamās temperatūras. 
Precīzākai izsmidzināšanai, pievienot kapilāro cauruli. UZMANĪBU! Nelietot zem 
sprieguma! Pastāv apsaldēšanās risks pie ilgāka ādas kontakta.
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OKS 2711 
Refrigerating Spray   

 Norma Nosacījumi Vien. Vērtība 

Bāzes eļļa

Tips    Šķīdinātāju mikstūra

Pielietošanas Dati

Blīvums DIN EN ISO 3838 +20°C g/ml 1,1 

Krāsa bezkrāsains
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