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COOL-SHOCK SPRAY
Extrémně rychlý ochlazovací sprej (- 45°C).

CHARAKTERISTIKA:
COOL-SHOCK SPRAY je směs aktivních složek způsobujících

okamžité ochlazení a následné zmrazení místa aplikace až na teplotu

cca - 45°C. Je-li produkt aplikován na díl/součástku, dojde k jejímu 

okamžitému smrštění. Speciální 360° ventil umožňuje aplikaci 

produktu ve všech polohách dózy.

APLIKACE:
COOL-SHOCK SPRAY se používá ve všech odvětvích průmyslu 

pro usnadnění demontáže dílů (např. ložiska, pouzdra, hřídele, apod.), 

k ochlazování elektronických součástek a dílů za účelem detekce

chyb (různé typy senzorů, části vstřikovacích systémů, tranzistory,

rezistory, cívky, atd.), ale i pro nucené ochlazování dílů a sestav 

z různých provozních důvodů.  

Produkt je hořlavý, nikdy neaplikujte na díly pod napětím!

TIP: produkt je vhodný pro bezproblémové odstraňování žvýkaček 

z různých textilií i potahů vozidel.

NÁVOD NA POUŽITÍ:
1. Před aplikací dózu důkladně protřepejte.

2. Aplikujte COOL-SHOCK SPRAY po dobu několika sekund na 

díl/součástku, kterou potřebujete zchladit/zmrazit (delší doba

stříkání znásobuje zmrazovací efekt).

3. Proveďte zamýšlený úkon (demontáž dílu, kontrola funkce, atd.).

UPOZORNĚNÍ: Myslete vždy na to, že díl/součástka je zmrazena a 

proto používejte vhodnou ochranu rukou! Nikdy nestříkejte na pokožku 

nebo části těla, produkt může způsobit omrzliny!

SPECIFIKACE:
Konzistence: aerosol

Barva: transparentní

Zápach: typický / výrazný

Relativní hustota (při T= 20°C): 0,55 g/cm3

Hodnoty výbušnosti (horná ///// dolní):  10,9 obj.% ///// 1,4 obj.%

Teplota samovznícení: > 200°C

Obsah VOC: 550 g/l

SKLADOVÁNÍ: 
24 měsíců na suchém a chladném 

místě.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST: 
Vezměte, prosím, na vědomí údaje 

o bezpečnosti, které jsou uvedeny 

v bezpečnostním listu výrobce.

PROHLÁŠENÍ: uvedené informace jsou založeny na objektivním testování, zkušenosti a výzkumu naší firmy, jsou však všeobecné

a neobsahují záruky. Vzhledem k řadě faktorů ovlivňujících tyto údaje mohou mít jen nezávazný charakter. Každý uživatel je povinen se

přesvědčit v jednotlivých případech o vhodnosti použití vlastními zkouškami a testy, vyzkoušením produktu na nenápadných místech nebo

výrobou vzorku. Vyhrazujeme si veškerá práva činit změny v zájmu zlepšení nebo dalšího vývoje výrobku.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!
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