PIEZO BURNER 4C A GAS 4C

LIST

LETOVACÍ PISTOLE S PLYNOVOU NÁPLNÍ
NÍ

PIEZO BURNER 4C A GAS 4C | TECHNICKÝ

CHARAKTERISTIKA
vysoce výkonné plynové pájedlo
s vysokou pracovní teplotou až 1800°C
ideální pro pájení měděných spojů natvrdo
i na měkko
pájí v každé pozici
piezo zapalování
plynová náplň - směs propanbutanu
a isabutannu

OBLASTI POUŽITÍ

ZÁRUČNÍ DOBA

PIEZO BURNER 4C se používá se na odstraňování laků plamenem, pájení, letování, práci se sklem, hliníkem a mědí, pro práci
se smršťovacími materiály v průmyslovém odvětví, autoservisech, atd.

Je-li výrobek skladován dle uvedených podmínek, je jeho
záruční doba 24 měsíců od data vyskladnění.

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI
Skupenství náplně (při 20 °C): kapalina
Barva: bezbarvá/čirá
Zápach (vůně): bez zápachu
Relativní hustota (při 20 °C): 0,55 g/cm3
Pracovní teplota: 1800 °C

NÁVOD NA POUŽITÍ
PIEZO BURNER 4C používejte v kombinaci s GAS 4C.

SKLADOVÁNÍ
Skladovací prostory musí být odvětrané a zabezpečené proti
požáru. Skladujte v chladu, suchu, bez účinku přímého slunčního zážení. Obaly uchovávejte pečlivě uzavřené. ve svislé poloze,
tak aby se zabránilo úniku. Zabraňte neoprávněnému přístupu.
Neskladujte společně s potravinami a nápoji. Nevylévejte do kanalizace.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST
Tento informační materiál nenahrazuje bezpečnostní list.
Před použitím výrobku si důkladně přečtěte bezpečnostní list.

BALENÍ
PIEZO BURNER 4C je dodáván v kombinaci s 600 ml náplní
GAS 4C.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.
Doplňující info na: www.4clean.cz

PROHLÁŠENÍ: Údaje v technickém listu se opírají o současný stav vědomostí a zkušeností. Údaje
neznamenají záruku vlastností. Směs smí být použita pouze způsobem uvedeným v technické dokumentaci. Osoby, které nakládají se směsí, mají odpovědnost za bezpečnou manipulaci a používání
směsi v souladu s platnými předpisy. Tento technický list však muže jen právně nezávazně poradit,
zpracování výrobku je nutno poizpusobit konkrétním podmínkám. Firma 4CLEAN proto nemůže
pojmout žádnou odpovědnost za škody a ztráty zpusobené nevhodným použitím výrobku.
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