
VLASTNOSTI

POUŽITÍ

Nehořlavý čistič, který umožňuje čištění pomocí
vzduchu a mrazu.
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INSTRUKCE

BLOW JET

Název Zkratka Balení Obj. číslo

Blow Jet KBJ2 400 ml - sprej 86938

✓ Obsahuje čisté, netečné plyny.
✓ Mrazí na -40°C.
✓ Nevytváří vlhkost.
✓ Neobsahuje abrasiva.
✓ Neobsahuje žádná rozpouštědla

✓ Bezpečný při aplikaci.
✓ Vynikající pro ochlazení součástek.
✓ Zabraňuje vytváření koroze ani oxidace.
✓ Ideální pro čištění jemných elektronických součástek.
✓ Bezpečný na choulostivých nebo nepřístupných 

místech

Blow Jet je nehořlavý čistič. Je ideální a bezpečný pro odstranění prachu a drobných nečistot z těžce udržovatelných nebo 
nedostupných míst. 
Díky svému složení, které zabraňuje vytváření koroze a oxidace je ideální pro čištění jemných elektronických součástek, které
jsou náchylné k poškození při čištění kapalinou nebo dotykem. 
Díky mrazícímu efektu je velmi žádán pro testování funkčnosti součástek pracující při teplotních rozdílech, například 
kyslíkové čidlo, vyhřívání sedaček apod. 
Protože dokáže během velice krátké doby ochladí lokálně materiály na -50°C je žádán při demontážích a montážích 
součástek, jako jsou například ložiska zajištění apod. 

1. Před použitím protřepat!
2. Vypněte napájení čištěného zařízení
3. Při stříkání držte plechovku ve svislé poloze, aby nedošlo k vytečení zkapalněného hnacího plynu (mrazivý 

efekt).   
4. Pomocí prodlouženého aplikátoru docílíte čištění i v nepřístupných místech. 
5. Při naklonění dózy o 45° stranou dojde k aplikaci mrazícího efektu s -50°C. 
Upozornění:
Nestříkejte na aktivní elektronické součástky a před opětovným spuštěním zařízení/zařízení se ujistěte, že se 
hnací plyn odpařil. Nestříkejte na části těla. 



TECHNICKÉ PARAMETRY

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý
uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní
použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku
nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v 
bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese www.ntek.cz.

BLOW JET

N-tek, s.r.o., 

Svat. Čecha 786/46

693 01 Hustopeče, CZ
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Certifikát č. 06.176.812

ISO 9001:2009 

Tel./fax: +420 519 411 872 

e-mail: info@ntek.cz

www.ntek.cz

Číslo výrobku: 86938

Název:                      Blow Jet 
Životnost: 24 měsíců
Rizikové info:          není rizikový
Balení: 400 ml – sprej
Odstranění: odpaří se
MSDS: ano
Hustota při 20°C: není určena 
Vůně: lehká
Rozpustnost ve vodě: vůbec nemísitelná nebo jen málo mísitelná
VOC: 550 g/l
Kód celního sazebníku: 2711 13 97


