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TECHNICKÝ LIST

MICROSEC F

vysokotlaký čisticí a chladicí sprej
CHARAKTERISTIKA
§
§
§
§
§

§

dvojí použití - stlačený vzduch a chladicí plyn
tlakem vzduchu odstraňuje prach, nečistoty, vlhkost
z elektrických a elektronických součástek
vynikající pro sušení povrchů
odstraňuje žvýkačky z koberců, čalouněného nábytku
a šatů
chladící účinek (nádoba dnem vzhůru) ochlazuje na
-30°C a je užitečný při odstraňování závad na el.
zařízeních a nebo při ochraně prvků citlivých na teplo
díky prodlužovací tyčince dosáhne i na těžce
přístupná místa

VLASTNOSTI

VYUŽITÍ
Funkce stlačeného vzduchu se používá na čištění
klávesnic, počítačů, elektronických součástek, kamer,
kancelářské a telekomunikační techniky atd. Je také
vhodný k sušení součástek a odstraňování žvýkaček z
koberců.
Funkci chladícího účinku lze uplatnit při detekci chyby na
§
elektronických deskách, lokalizuje vadné tranzistory,
během pájení chrání prvky citlivé na teplo. Prudké
ochlazení ovlivňuje roztažnost materiálu, a je tak vhodný
pro montáž a demontáž dílů.

NÁVOD NA POUŽITÍ
MICROSEC F před použitím neprotřepávejte.
Při použití na čištění držte sprej tryskou nahoru ve svislé
poloze. Aplikujte ze vzdálenosti 20 až 25 cm na čištěné
místo.
Při použití na ochlazení držte sprej tryskou dolů ve svislé
poloze. Aplikujte ze vzdálenosti 15 až 20 cm na místo,
které má být ochlazeno.
Nepoužívejte na zařízení pod napětím nebo na horké
povrchy. Nikdy nemiřte trysku na části těla, protože poté
mohou rychle zmrznout. V případě potřeby lze použít
prodlužovací trubici.

Skupenství:
Barva:
Zápach:
Hustota (při 20°C):
Hořlavost:

aerosol
bezbarvý
charakteristický
0.55 g/cm³
hořlavý

SKLADOVÁNÍ
Skladovací
prostory
musí
být
odvětrané
a zabezpečené proti požáru. Skladujte v suchu,
chladu, mimo účinky přímého slunečního záření.
Neuchovávejte v blízkosti oxidačních činidel,
minerálních kyselin. Obaly uchovávejte pečlivě
uzavřené, ve svislé poloze, tak, aby nedošlo k úniku.
Zamezte neoprávněnému přístupu.

BALENÍ
MICROSEC F je dodáván v balení 650 / 500ml sprej.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST
Tento
informační
materiál
nenahrazuje
bezpečnostní list. Před použitím výrobku si důkladně
přečtěte bezpečnostní list.

Prohlášení: Údaje v technickém listu se opírají o současný stav vědomostí a zkušeností. Údaje neznamenají záruku vlastností. Směs smí být použita pouze způsobem uvedeným v technické dokumentaci. Osoby, které
nakládají se směsí, mají odpovědnost za bezpečnou manipulaci a používání směsi v souladu s platnými předpisy. Tento technický list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit
konkrétním podmínkám. Firma Lachem s.r.o. proto nemůže přijmout žádnou odpovědnost za škody a ztráty způsobené nevhodným použitím výrobku.

DODAVATEL: LACHEM s.r.o., Dobrovského 252, 563 01 Lanškroun CZ, tel.: +420 704 022 343, info@lachem.cz

