
Właściwości  Sposób użycia  

 
Objętość netto : 500 ml 

Gaz nośny : Propan Butan 

 

Dodatkowe informacje : odnieść się 
do karty charakterystyki. 

Funkcja « PRZEDMUCHIWANIA » : 
Stosować aerozol WYŁĄCZNIE « GŁÓWKĄ DO GÓRY » bez wstrząsania, kierując strumień 
powietrza na wybraną powierzchnię. 
Funkcja « ZMRAŻANIA » : 
Używać z rurką przedłużającą, zgodnie z powierzchnią poddaną działaniu środka. STO-
SOWAĆ  AEROZOL WYŁĄCZNIE « GŁÓWKĄ DO DOŁU » 
Rozpylać tak długo, jak jest to konieczne do uzyskania pożądanego efektu zmrożenia. 
Nie rozpylać na skórę (ryzyko odmrożenia). Stosować przy użyciu rękawiczek. Zaraz po 
rozpyleniu unikać kontaktu gołych rąk ze schłodzonymi elementami. 
W niektórych trudniejszych przypadkach, konieczne będzie zwiększenie częstotliwości różni-
cy temperatur między dwiema częściami. Element zewnętrzny będzie wówczas poddany 
wcześniejszemu ogrzaniu. Do usuwania gumy, rozpylać środek przez kilka sekund, a 
następnie natychmiast ją eliminować poprzez szczotkowanie lub zeskrobać.. 

Przemysł                                     Instytucje            Usługi  

Funkcja « PRZEDMUCHIWANIA » : 
Do odkurzania urządzeń elektronicznych, sprzętu informatycznego, komputerów, maszyn do pisania, kserokopiarek, 
kamer i sprzętu fotograficznego. 
Umożłiwia suszenie części do mechanizmów zegarowych lub drobnych, precyzyjnych elementów. 
Szczególnie zalecany w zakresie mechaniki lub elektryki podczas prac związanych z naprawami. 
Funkcja « ZMRAŻANIA » : 
Ułatwia prace związane z montażem lub demontażem drobnych elementów mechanicznych : zaworów, łożysk kul-
kowych, części zaciskanych. W elektryce i elektronice pozwala na wykrycie uszkodzeń radia i TV. 
Przed przystąpieniem do właściwego spawania, chroni powierzchnie przed przegrzaniem. 
W konserwacji i utrzymaniu, PULSAIR CRYO jest bardzo skutecznym środkiem pomocniczym przy zdejmowaniu 
gumowych uszczelek lub ekstrakcji gumy z tkanin, wykładzin, tworzyw sztucznych. 

PULSAIR CRYO 
ŚRODEK DO PRZEDMUCHIWANIA, ODKURZANIA  

& SCHŁADZANIA  

 

7 doskonałych powodów, by używać PULSAIR CRYO 
1. Pozwala na podwójne zastosowanie aerozolu : skierowany « główką do góry » 
daje efekt PRZEDMUCHIWANIA I ODKURZANIA,  « główką do dołu » działa 
SCHŁADZAJĄCO. 
2. Całkowicie neutralny i wolny od zanieczyszczeń. 
3. O dużej sile działania, pozwalający na zachowanie czystości. 
4. Nie powoduje kondensacji. 
5. Nie utlenia powierzchni, na których jest stosowany i pozostaje w stosunku 
do nich całkowicie obojętny. 
6. Dzięki swojej przedłużonej rurce pozwala na szybką i dokładną aplikację. 
7. Jego funkcja « MROŻĄCA » obniża temperaturę aż do – 40 °C. 
 

Specjalnie przystosowany do użytku w następujących branżach: 

PL21082017 

7 en + 
NET ECRAN : Środek czyszczący do ekranów plazmowych LCD. 

 
Karta niniejsza anuluje i zastępuje poprzednią.  Dane zawarte w naszych opisach technicznych sa oparte na naszej wiedzy i aktualnym doświadczeniu i są podane jedynie 

informacyjnie. W żadnym wypadku nie odpowiadamy za przypadki nieodpowiedniego użycia naszych wyrobów. 
  


