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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 firma 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.

VŠEOBECNÉ INFORMACE

TECHNICKÁ DATA

Objednací číslo                 Název                         Balení                        Zařazení

PAS                   POWER PROFESSIONAL         600ml        ČISTIČE A ODMAŠŤOVAČE

                                       AIR SPRAY

POUŽITÍ

ZAŘAZENÍ

POWER PROFESSIONAL  AIR-SPRAY je výjimečný a 
univerzální systém využívající vysoký tlak. Obsahuje 
netoxickou chemickou sloučeninu, která je za pokojové teploty 
v plynné konzistenci. Rychle a účinně odstraňuje prach, špínu a 
vlhkost z obtížně dostupných míst. Obzvláště je vhodný v 
případech, kdy nelze použít tekutá rozpouštědla. Prostředek s 
vysokou čistotou, nezanechává žádné stopy.

Čistota : 99,95%.
Výrobek : čistý vzduch se zkapalněným pohonným plynem.
Obsažené látky : vysoce zápalný pohonný plyn-rozpouštědlo
Tlak : 6,63 bar/ 20°C
Chald (teplota) : -55°C
Určeno pouze pro profesionální uživatele.
Bezpečnostní opatření:viz bezpečnostní list.

POWER PROFESSIONAL  AIR-SPRAY lze ho používat k 
odstraňování znečištění z optických, elektronických zařízení, 
přesných mechanismů, lékařských a kancelářských přístrojů, 
klávesnic, světlovodných vodičů. Použitím v opačné poloze lze 
ochladit povrch na teplotu -55°C, díky čemuž lze snadno 
rozpojit spečené, montované vtlačením nebo zkorodované 
spoje, tj. šrouby, matice, dále zapalovací svíčky, pružiny a jiné 
části strojů. Je nápomocný při montování mechanických prvků 
vtlačením. Nápomocný při identifikaci defektů tištěných obvodů 
termickou metodou. S jeho pomocí také lze testovat senzory, 
termostaty, regulátory teploty apod.
ZPŮSOB POUŽITÍ:
Před použitím není nutné nádobou třepat. Během čištění 
rozprašovat ze vzdálenosti 20-30 cm od čištěného povrchu. 
Pro získání extrémního chladícího efektu je nutné obrátit 
nádobu a rozprašovat v opačné poloze. V případě zmražování 
vždy používejte prodlužující trubičky. Lze dosáhnout zchlazení 
do -55°C.

                       Vysoký provozní tlak

power

Rychle a účinně odstraňuje prach a nečistoty ze všech 
povrchů, rovněž i z obtížně dostupných míst

PROFESSIONAL
AIR SPRAY

ČISTÍCÍ A CHLADÍCÍ 
SPREJ

V opačné poloze – rychlý a účinný zmražovač. 
Teplota u ústí:  -55ºC
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