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CHCAS // CH80055 //  ÚDRŽBA A OPRAVY

COMPRESSED AIR SPRAY
Sprej na bezkontaktní čistění suchým stlačeným 

vzduchem / ochlazovací sprej.

CHARAKTERISTIKA:
COMPRESSED AIR SPRAY je víceúčelový sprej 2v1. Při běžné poloze 

dózy a při náklonu max. 30° do všech stran se používá na suché 

bezkontaktní čistění vysoce citlivých, často nekomfortně dostupných

ploch suchým stlačeným vzduchem. Při poloze dózy dnem vzhůru 

slouží jako ochlazovací detekční sprej. 

APLIKACE:
COMPRESSED AIR SPRAY se používá na rychlé vyčistění vnitřních

prostorů různých přístrojů (např. skříně a klávesnice počítačů, Hifi,

CD/DVD přístroje, televizory, fotoaparáty, hodinářské strojky, měřící

přístroje, přístroje pro medicínu apod.) od usazeného prachu, drobečků,

chuchvalců a jiných pevných nečistot. Při poloze dózy dnem vzhůru na 

okamžitou detekci chyb a poruch plošných spojů, elektronických 

součástí, různých senzorů apod.

UPOZORNĚNÍ: čistění provádějte vždy až po odpojení přístroje

od zdroje elektrické energie!  

NÁVOD NA POUŽITÍ:
1. Uchopte dózu podle zamýšlené aplikace (čistění = běžná

poloha/mírný náklon, ochlazování = poloha dnem vzhůru). 

2. Aplikujte COMPRESSED AIR SPRAY na požadované místo.

3. Produkt nechte úplně odpařit.

SPECIFIKACE:
Konzistence: aerosol

Barva: transparentní

Zápach: typický / výrazný

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

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

Teplota samovznícení: > 200°C

Obsah VOC: 550 g/l; (100%)

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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