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Leírás
Az OKS 2711 hő okozta megszakadások gyors megállapítására szolgáló hűtőspray elektromos kapcsolásokban vagy alkatrészekben.

Alkalmazási területek
▪ A hő okozta károk elkerülése elektromos alkatrészek

forrasztásakor
▪ A szomszédos alkatrészek hővédelmére
▪ Belső alkatrészek zsugorítása megszorult elzárócsapok,

csapszegek, dugók vagy csapágyperselyek kiszereléséhez
▪ Zsugorillesztések létrehozása belső alkatrészek (csapok,

csapszegek, perselyek stb.) szereléséhez a hőmérséklet rövid
idejű beállításához anyagvizsgálatnál

▪ Hidegindítási körülmények szimulására gépjárművek
automatikus indítóberendezéseiben

Előnyök és használat
▪ Nagy hatékonyság a kiváló túlhűtési hatásnak köszönhetően
▪ Kiválóan alkalmazható alkatrészek egyszerű hűtéséhez
▪ Kisebb felületek vagy alkatrészek azonnali lehűtése -45°C-ig

a szórás időtartamától függően
▪ Nagyon gyorsan és maradványmentesen elpárolog
▪ Jó tisztítóhatású
▪ A műanyagokra és szigetelőanyagokra gyakorolt hátrányos

befolyások nélkül

Iparágak
▪ Berendezés- és (szerszám-) gépgyártás
▪ Logisztika
▪ Karbantartás és javítás
▪ Üveg- és öntödeipar
▪ Vegyipar
▪ Gumi- és műanyag-feldolgozás
▪ Hajóépítés és tengerészet
▪ Vas- és acélipar
▪ Vasútipar
▪ Papír- és csomagolásipar
▪ Közútkarbantartás

Az alkalmazásra vonatkozó tanácsok
A lehűtendő részek befújása néhány másodpercig a kívánt hőmérséklet függvényében. A szórófejbe behelyezhető, mellékelt
kapilláris cső szükség esetén lehetővé teszi a célzott szórást. Figyelem, ne használjuk feszültség alatt. Hosszabb bőrrel való
érintkezés esetén fennáll a részleges túlhűtés veszélye.

Kapható kiszerelések

▪  400 ml-es spray
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A nyomtatványban megadott adatok megfelelnek a technika legfrissebb állapotának, valamint széles körű
ellenőrzéseken és tapasztalatokon alapulnak. Ezek az alkalmazási lehetőségek sokszerűsége és a technikai adottságok
mellett csupán alkalmazási tanácsokat adhatnak, és nem alkalmazhatók minden egyes esetre, ebből kifolyólag
kötelezettségek, jótállási és szavatossági igény nem támasztható. Termékeink bizonyos célra történő használatára,
valamint a termékek bizonyos tulajdonságaira jótállást csak akkor vállalunk, ha azt egyedi esetben írásos módon
jóváhagytuk. Minden megalapozott jótállási igény esetén ez a hibátlan helyettesítő áru szállítására, ha ez az
utólagos javítás meghiúsulna, a vételár visszatérítésére korlátozódik. Minden további igény, különösképpen a további
károsodásokra vállalt szavatosság, alapvetően kizárt. Használat előtt saját kísérleteket kell elvégezni. A technika
fejlődése érdekében végrehajtott műszaki változtatás joga fenntartva.  ® = bejegyzett védjegy
Biztonsági adatlap ipari és kereskedelmi felhasználók részére a www.oks-germany.com honlapon érhető el.
További kérdéseivel kérjük, forduljon ügyfél- és műszaki szolgálatunkhoz.
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Technikai adatok

Szabvány Feltétel MértékegységÉrték
Alapolaj Oldószerkeverék
Szín Színtelen


