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Rýchle pôsobiaci ochladzovací - zmrazovací sprej.

Objednávacie kódy:

Názov výrobku Sklad. kód Balenie  Objem / rozmer Obj. číslo

Freezer RFR Spray 400 ml R 34036

Vlastnosti: Výhody:
• Kontrolované zníženie teploty
• Aerosólová aplikácia
• Bezpečný
• Čistá kvapalina
• Veľmi rýchle pôsobenie
• Ekonomický
• Neobsahuje škodlivé látky

• Použiteľný kdekoľvek bez závislosti na 
vonkajšej teplote

• Jednoduché použitie - kdekoľvek, 
kedykoľvek

• Nepoškodzuje ošetrované materiály
• Nezanecháva škvrny
• Šetrí čas
• Šetrí finančné prostriedky
• Šetrný k životnému prostrediu

Aplikácia:

V moderných priemyselných prevádzkach je v dnešnej dobe k dispozícii veľa elektrických, elektronic-
kých, mechanických a elektromechanických komponentov, ktorých funkcia je závislá na teplote pros-
tredia. Sú to najmä automatické sýtiče, teplotné senzory, vstrekovacie systémy atď. V servisných služ-
bách bolo veľkým problémom nasimulovanie nízkych teplôt pri skúšaní vyššie uvedených komponentov. 
RETECH prekonáva všetky tieto problémy jednoducho použiteľným, rýchlym a efektívnym produktom 
FREEZER, ktorým je možné regulovať zníženie teploty až na -50° C. To dovoľuje mechanikom vytvoriť 
a nasimulovať nízku teplotu a dovolí tak koncentrovať sa na odstránenie závad el. komponentov. Vďaka 
extrémnemu zníženiu teploty je možné FREEZER veľmi dobre použiť aj  na ochladzovanie ložísk pre 
ľahšiu montáž či demontáž (pôsobením chladu sa hmota zmršťuje) napr. ojničné ložisko kľukového hria-
deľa, čapy a podobne. Vďaka svojim vlastnostiam a zloženiu je ideálny pre simulovanie nízkych teplôt 
pre testovanie elektrických alebo elektronických komponentov v opravárenstve a údržbe.

Freezer
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Zdravie a bezpečnosť:

Informácie pre bezpečné skladovanie a manipuláciu s výrobkom a jeho obalom sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.

Prehlásenie:

Všetky informácie sú udávané s maximálnou presnosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia vyskúšali vhod-
nosť použitia každého výrobku pre vlastné účely. Firma RETECH SK odmieta záruku za vaše konkrétne použitie 
výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody, spôsobené v dôsledku ne-
správneho použitia, alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

Adresa firmy:

RETECH SK, spol. s r.o., Hlavná 776/111, 077 01 Kráľovský Chlmec, 
Kancelária a sklad: Priemyselná 278, 905 01 Senica, tel./fax: 034/6510404, e-mail: retech@retech.sk

Návod na použitie:

1. Pred upotrebením dobre pretrepte.

2. Nasaďte priložený aplikátor a striekajte na konkrétne miesto pokiaľ nie je dosiahnutá požadovaná 
teplota. S ochladenými komponentami zachádzejte so zvýšenou opatrnosťou

LEN PRE PROFESIONÁLNE A PRIEMYSELNÉ POUŽITIE!


