
 
 

 
 

 
 

    
univerzální čištění vzduchem/chlazení ve sprejiuniverzální čištění vzduchem/chlazení ve sprejiuniverzální čištění vzduchem/chlazení ve sprejiuniverzální čištění vzduchem/chlazení ve spreji    

        
� odstraní nečistoty a prach z těžko přístupných míst odstraní nečistoty a prach z těžko přístupných míst odstraní nečistoty a prach z těžko přístupných míst odstraní nečistoty a prach z těžko přístupných míst     
� použití stlačeného vzduchu urychluje vysoušení použití stlačeného vzduchu urychluje vysoušení použití stlačeného vzduchu urychluje vysoušení použití stlačeného vzduchu urychluje vysoušení     
� otočení ventilem dolů dokáže podchladit plochy a díly otočení ventilem dolů dokáže podchladit plochy a díly otočení ventilem dolů dokáže podchladit plochy a díly otočení ventilem dolů dokáže podchladit plochy a díly     
� podchlazení usnadňuje detekci poruch, dipodchlazení usnadňuje detekci poruch, dipodchlazení usnadňuje detekci poruch, dipodchlazení usnadňuje detekci poruch, diagnostiku elektrických obvodů agnostiku elektrických obvodů agnostiku elektrických obvodů agnostiku elektrických obvodů     
� nenarušuje izolační vrstvynenarušuje izolační vrstvynenarušuje izolační vrstvynenarušuje izolační vrstvy    
� snadná aplikace snadná aplikace snadná aplikace snadná aplikace     

    
POPIS:POPIS:POPIS:POPIS:            
AAAAIR/COLDIR/COLDIR/COLDIR/COLD    je univerzálně použitelný jako sprej se stlačeným vzduchem, nebo jako sprej na 
podchlazení. 
    
POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:            
AAAAIR/COLDIR/COLDIR/COLDIR/COLD  ideálně použitelný při montážních a servisních činnostech, strojní i elektroúdržbě. 
Použití stlačeného vzduchu umožňuje odstranění prachu a nečistot, speciálně z těžko přístupných 
míst, přístrojů, jemné mechaniky, klávesnic, hladkých povrchů. Usnadní rychlejší vysoušení.  
Použití funkce podchlazení až na - 45°C usnadňuje lokalizaci nefunkčních součástek, detekuje 
mikropraskliny, snadnější diagnostiku občasných poruch elektrických obvodů, snímačů a čidel.  
Uplatnění najde v oblasti autoopravárenství i elektroprůmyslu, montáži i demontáži dílů. 
 
NÁVOD KNÁVOD KNÁVOD KNÁVOD K    POPOPOPOUŽITÍ:UŽITÍ:UŽITÍ:UŽITÍ:        
AAAAIR/COLDIR/COLDIR/COLDIR/COLD důkladně protřepejte.  
Ve svislé poloze s s s s ventilventilventilventilemememem    nahořenahořenahořenahoře – využití stlačeného vzduchu, použijte pro odstranění prachu a 
vysoušení.  
Ve svislé poloze s s s s veveveventilntilntilntilemememem    doldoldoldolůůůů – využití podchlazení, aplikujte ze vzdálenosti cca 15cm až 
dosáhnete požadované zmrazení. Vždy stříkejte směrem od těla, při zmrazování nestříkejte na kůži. 

    
Všechny údaje o Všechny údaje o Všechny údaje o Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny vprvní pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny vprvní pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny vprvní pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny v    bezpečnostním bezpečnostním bezpečnostním bezpečnostním 
listu a na etiketě. listu a na etiketě. listu a na etiketě. listu a na etiketě.     

    
TECHNICKÁ DATA:TECHNICKÁ DATA:TECHNICKÁ DATA:TECHNICKÁ DATA:        
            Skupenství:  kapalina pod tlakem plynu – aerosol 
            Samozápalnost: 287°C 
   Tlak:   3-5 bar 
   Hustota:  1823 kg/m3    

    

BALENÍ:BALENÍ:BALENÍ:BALENÍ:  400ml sprej (obj. č. 140001)  
 
JEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍJEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍJEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍJEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍ    
Písemná a technická dokumentace je dodávána s nejlepším vědomím a platí jen jako doporučené a nezávazné 
pokyny. Z tohoto pohledu Vás neosvobozují od vlastních zkoušek podle účelu použití. Použití výrobků mimo 
naše doporučení, ale i mimo naše kontrolní možnosti jsou výhradně a jen na vlastní odpovědnost odběratele. 
To se netýká kvality, za kterou ručíme. Prostředky jsou dodávány jen pro průmyslové použití.    
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univerzální čištění vzduchem/chlazení ve sprejiuniverzální čištění vzduchem/chlazení ve sprejiuniverzální čištění vzduchem/chlazení ve sprejiuniverzální čištění vzduchem/chlazení ve spreji    

        
� odstraní nečistoty a prach z těžko přístupných míst odstraní nečistoty a prach z těžko přístupných míst odstraní nečistoty a prach z těžko přístupných míst odstraní nečistoty a prach z těžko přístupných míst     
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POPIS:POPIS:POPIS:POPIS:            
AAAAIR/COLD IR/COLD IR/COLD IR/COLD je univerzálně použitelný jako sprej se stlačeným vzduchem, nebo jako sprej na 
podchlazení. 
    
POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:            
AAAAIR/COLDIR/COLDIR/COLDIR/COLD  ideálně použitelný při montážních a servisních činnostech, strojní i elektroúdržbě. 
Použití stlačeného vzduchu umožňuje odstranění prachu a nečistot, speciálně z těžko přístupných 
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Použití funkce podchlazení až na - 45°C usnadňuje lokalizaci nefunkčních součástek, detekuje 
mikropraskliny, snadnější diagnostiku občasných poruch elektrických obvodů, snímačů a čidel.  
Uplatnění najde v oblasti autoopravárenství i elektroprůmyslu, montáži i demontáži dílů. 
 
NÁVOD KNÁVOD KNÁVOD KNÁVOD K    POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:        
AAAAIR/COLDIR/COLDIR/COLDIR/COLD důkladně protřepejte.  
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