
Quick Freeze
Kiire toimega ja tõhus jahutusomadustega külmasprei.

T/N Toode S/C Pakend

86636 Quick Freeze QCS-F 500 ml aerosool & pikendus otsik

Omadused & Eelised

• Kontrollitav temperatuuri langetamine – saab kasutada 
igal ajal ja kõikjal

• Puhas gaas – ei kahjusta ega jäta plekke kangale
• Kiiresti toimiv ja ökonoomne – säästab aega ja raha
• Hõlbustab poltide, mutrite, tihvtide, laagrite, pihustite ja

eelsüüteküünalde montaaži ja demontaaži – vähendab
aja kulu

Kasutamine

KENT Quick Freeze on formuleeritud viisil mis tagab pinna jahutamise kuni miinimum -300C. Tootega saab 
testida termoandureid, sensoreid, elektrikomponente, termostaate, soojendusega esi- ja tagaklaase ning 
peegleid.
KENT Quick Freeze’i saab kasutada kummist detailide, fooliumi ja kleepuvate ainete külmutamiseks pinnast 
eemaldamise eesmärgil (n. nätsu eemaldamine). 

Kasutusjuhend

1. Loksuta pudelit enne kasutamist korralikult.
2. Kinnitage pikendus otsik ja pihustage pinnale kuni soovitud temperatuur on saavutatud. 
3. Käsitlege külmutatud komponente hoolikalt. 

Tähelepanu:
Mitte pihustada aktiivsetele elektrikomponentidele (töötavad mehhanismid) ja enne elektriseadme 
sisselülitamist veenduge, et jääkained oleksid pinnast täielikult aurustunud. 



Tehniline informatsioon

Alus: Lahusti
Välimus / värv: Värvitu gaas

Lõhn: Lõhnatu
Erikaal (25 °C): 0.55 g/ml
pH: N/A

Lahustuvus vees: Mitte segunev või raskesti segatav

VOC: 563 g/l

Säilivusaeg: 36 kuud

Tollilõivu kood: 27111397

tõrgete puhul või ka siis, kui ettevõtte teadis sellise kaotuse või kahjustuse
tekkimisest) ei vastutata. See ei piira ega keela ettevõttel KENT 
(Ühendkuningriigid) Ltd.võtta vastutust rikkest tuleneva surma või
vigastuse eest.

Registreeritud kontor:  Amber House, 
Showground tee, Bridgewater, Somerset, Ühendkuningriigid TA6 6AJ 
Kõik õigused kaitstud.

Tingimused
Ühtegi antud dokumendi osa ei tohi elektrooniliselt, 
mehhaaniliselt ega kopeerimise teel levitada, edastada ega
talletada ilma KENT (Ühendkuningriigid) Ltd nimelise eelneva
nõusolekuta.
Käesolev andmete leht ja selle sisu („teave“) kuulub nimele
KENT (Ühendkuningriigid) Ltd. Või on sellele litsentseeritud. 
Litsents ei luba teavet kasutada mingil muul eesmärgil kui
toote teavitamise eesmärgil. Litsents ei anna mitte ühtegi
vaimse vara õigust.

Teavet võidakse ette teatamata muuta ja see asendab kõik
eelmised andmelehed. Arvatakse, et teave on õige, ent ettevõtte ei
vastuta selle õigsuse, korralikuse, lünkade ega selle alusel tehtu
ees Käesoleva andmetelehe kasutajad peaksid oma eesmärgist
lähtuvalt kontrollima toodete teavet ja sobivust ning mitte tegema
kaasasoleva või puuduva teabe alusel eeldusi. Teabele
tuginemisest või selle kasutamisest tuleneva kaotuse või kahju
eest (sealhulgas

Ohutuskaart on saadaval portaalis www.kenteurope.com
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KENT (Ühendkuningriigid) Ltd, Forsyth House, Pitreavie Drive, Pitreavie Business Park, Dunfermline, 
Fife KY11 8US   Tel : 0800 136925 või 01383 723344 esmaspäevast neljapäevani kellaaegadel 08:30-17:30 ja 
reedeti 09:00-15:00. Töövälistel aegadel, palun saatke meile faks numbrile 01383 735829 või
E-posti aadress: KENTsales.UK@kenteurope.com


