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Blow Jet
Přípravek k odstranění prachu,  

špíny a nečistot z citlivých elektronických zařízení.

Objednací kódy:

Název Sklad. kód Balení Objem / rozměr Obj. číslo

Blow Jet BWJ Spray 400 ml R 92055

Vlastnosti: Výhody:
• Odstraňuje špínu, prach a ostatní suché 

částečky nečistot
• Neabrazivní, nekorozivní, nezanechává 

zbytky, nenarušuje citlivé elektronické 
obvody a zařízení

• Seřiditelný aplikační ventil
• Ochlazuje na minus 50 °C při výstupu 

plynu z  nádoby při poloze ventilu na 
maximum

• Ideální pro použití v  nepřístupných 
místech citlivých komponentů

• Čistý produkt šetrný ke všem materiálům
• Bezpečné použití na různé druhy 

citlivých komponentů
• Vyhledá chyby v  elektronických 

obvodech

Aplikace:

Blow Jet je ideální na čištění videopřístrojů, lékařských přístrojů, počítačové elektroniky, kancelářské 
elektroniky, optických přístrojů, fotografických přístrojů atd. Lze jej také použít na zjišťování přeruše-
ných elektronických obvodů - aplikovaný plyn ochlazuje požadovaný povrch na -50 °C.
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Zdraví a bezpečnost:

Informace pro bezpečnou manipulaci a nakládání s výrobkem a jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce.

Prohlášení:

Všechny informace jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé vyzkoušeli vhodnost 
použití každého výrobku pro vlastní účely. Firma RETECH odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobku. V žád-
ném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, 
nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

Adresa firmy:

RETECH, s.r.o., Vackova 1541/4; Praha 5 - Stodůlky - Provozovna: Suchdol č. 212, 285 02 Suchdol u Kutné Hory 
tel./fax: +420 327 596 428, +420 327 596 128; e-mail: info@retech.cz

Návod na použití:

1. Elektronické zařízení odpojte od zdroje el. energie. 

2. Při čištění součásti držte nádobu dnem dole nebo nakloněnou v  rozmezí maximálně +/- 45° od 
vertikály. V průběhu čištění nádobou nepotřepávejte, můžete tak iniciovat funkci ochlazování.

3. Při ochlazovaní součásti obraťte nádobu dnem vzhůru.

4. Aplikujte Blow Jet na požadované místo a nechte ho kompletně vypařit. 

5. Připojte elektronické zařízení ke zdroji el. energie. 

Upozornění: Neaplikujte na pokožku, nebezpečí popálení velmi nízkou teplotou produktu.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!


