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Onbrandbaar reinigingsmiddel voor elektronische apparatuur.

AIRSEC MULTIPOSITION NEW

Droogt, blaast en ontstoft

KENMERKEN:
Gecomprimeerd zuiver
gas

Reinigingsmiddel bestaande uit gecomprimeerd zuiver gas waarmee storingen, defecten en
schade door microscopisch kleine stofdeeltjes in elektronische apparatuur kunnen worden
voorkomen.

Handig in gebruik

De bus kan zowel rechtop als ondersteboven worden gebruikt. Dankzij speciaal richtsprietje
krachtige luchtstroom voor precisiewerk.

Vochtvrij product
Zeer snelle werking
Residuvrij resultaat
Onbrandbaar gas

Bevat geen vocht en geleidt daarom geen stroom. Heeft geen corrosieve werking.
Werkt snel en en vervangt omslachtige en dure reinigingsmethoden met perslucht.
Laat geen resten of condensatie achter.
Veilig voor elke toepassing.

TOEPASSING:

GEBRUIKSVOORWAARDEN:

Computers,
Magneetbandleeskoppen,
camera’s,
keyboards,
timers,
optische
instrumenten,
Precisie-instrumenten,
laboratoriumapparatuur,
communicatieapparatuur en andere elektrische of
elektronische apparatuur .

De bus kan zowel rechtop als ondersteboven worden
gebruikt. Blaas het te reinigen oppervlak schoon.
Gebruik het richtsprietje voor precisiewerk en moeilijk
te bereiken plaatsen. DE SPUITBUS NOOIT SCHUDDEN
TIJDENS GEBRUIK.

GEBRUIKSAANWIJZING:

PRODUCTEIGENSCHAPPEN:
Type ............................................. Gecomprimeerd zuiver gas
Inhoud ........................................ 252 ml
Gewicht ...................................... 300 gram
Drijfgas ....................................... Niet-ontvlambaar

Vermijd direct contact met de huid. Pas op voor schade
door statische electriciteit bij het demonteren van
apparatuur met gevoelige chips. Voor verdere gegevens
raadpleeg ons product veiligheidsblad (VIB).

Alle vermeldingen in dit document zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en/of laboratoriumtesten. Omwille van de grote diversiteit in gebruiksomstandigheden en de niet te voorziene menselijke factoren, bevelen wij aan, dat onze producten altijd voorafgaande aan het eigenlijke gebruik worden
getest in de praktijk. Deze technische documentatie kan op dit ogenblik al herzien zijn om reden van reglementering, beschikbaarheid van componenten
of nieuw verkregen informatie. De laatste en enig geldende versie wordt u toegestuurd op eenvoudig verzoek.
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