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Freezer
Rychle působící zchlazovací-zmrazovací sprej.

Objednací kódy:

Název Sklad. kód Balení Objem / rozměr Obj. číslo

Freezer RFR Spray 400 ml R 34036

Vlastnosti: Výhody:
• Kontrolované snížení teploty
• Aerosolová aplikace
• Bezpečný
• Čistá kapalina
• Rapidně rychlé působení
• Ekonomický
• Neobsahuje škodlivé látky

• Použitelný kdekoliv bez závislosti na 
okolní teplotě

• Snadné použití - kdykoliv, kdekoliv
• Nepoškozuje ošetřované materiály
• Nezanechává skvrny
• Šetří čas
• Šetří finanční prostředky
• Šetrný k životnímu prostředí

Aplikace:

V  moderních průmyslových provozech je v  dnešní době k  dispozici mnoho elektrických, elektro-
nických, mechanických a elektromechanických komponentů, které se přímo týkají teploty při jejich 
funkcích. Jsou to zejména automatické sytiče, teplotní senzory, vstřikovací systémy atd. V servisních 
službách bylo velkým problémem nasimulování nízkých teplot při zkoušení výše uvedených kompo-
nentů. RETECH překonává všechny tyto problémy jednoduše použitelným, rychlým a efektivním pro-
duktem Freezer, kterým lze regulovat snížení teploty až na -50 °C. To dovoluje mechanikům vytvořit 
a nasimulovat nízkou teplotu a dovolí tak koncentrovat se na odstranění závad el. komponentů. Díky 
extrémnímu snížení teploty lze Freezer velmi dobře použít také na ochlazování ložisek pro snadnější 
montáž či demontáž (působením chladu se hmota smršťuje) např. ojniční ložisko klikového hřídele, 
čepy a podobně. Díky svým vlastnostem a složení je ideální pro simulování nízkých teplot pro testo-
vání elektrických nebo elektronických komponentů v opravárenství a údržbě.
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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. Před upotřebením dobře protřepejte.

2. Nasaďte přiložený aplikátor a stříkejte na konkrétní místo dokud není dosažena požadovaná teplo-
ta. S ochlazenými komponenty zacházejte se zvýšenou opatrností.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!


