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Technické údaje 

Konzistence - aerosol  
Aplikace další vrstvy  bez omezení  
Vzdálenost při aplikaci cm 20-30  

 

  
 

 
Balení: 
● Aerosolový 

sprej 400 ml 
 

Barva: 
● Transparentní 

 
 

Technický list 
TL 14.44DEU COOLING SPRAY 

 
 

Výrobek: 
Chladící sprej speciálně používaný pro testování nebo čištění. 

 

 
 

Použití: 
Ve strojírenství vhodný pro montáž kovových částí, simulace studeného startu v 
automotive, či v elektro průmyslu jako lokalizace elektronických poruch, okamžité 
ochlazení polovodičových součástek, kondenzátorů, diod apod. Vhodný i jako 
odstraňovač žvýkaček. 

Vlastnosti: 

● Montáž, čištění, chlazení 

● Dosahuje teplot až -45 °C 
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Pokyny: 
Dózu intenzivně protřepat a nanášet ze vzdálenosti 20-30 cm. Snížení teploty jednotlivých dílů závisí na době 
nástřiku a vodivosti materiálů. Použitelný na kovy a řadu plastů (z důvodu velkého množství plastů doporučujeme 
předem odzkoušet). 

Čištění: 
Materiál: ihned technickým benzínem, Extra silné vlhčené ubrousky / Universal Cleaning Wipes 
Ruce: voda a mýdlo, reparační krém na ruce. 

Bezpečnost: 
Viz «Bezpečnostní list 14.44DEU». 

Skladovatelnost: 
V suchu a neotevřeném obalu při teplotách od +5 °C do +25 °C. Datum spotřeby viz obal produktu. 

Aktualizace: 
Aktualizováno dne: 
Vyhotoveno dne: 21.09.2018 
 
 
Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich 
vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto 
firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody 
aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti 
výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je 
povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše 
technické oddělení. 
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