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INSTRUKCE

QUICK FREEZE

Název Zkratka Balení Obj. číslo

Quick Freeze QCS-F 500 ml - sprej 86936

KENT Quick Freeze je navržen tak, aby umožňoval kontrolované ochlazování na minimálně -30 ° C. Je 
vyvinut k testování teplotních čidel, chladících sytičů, systémů vstřikování paliva, automatických 
tlumičů, vyhřívaných zrcadel, vyhřívaných zadních / předních čelních skel, vyhřívaných sedadel a tak 
dále. Protože dokáže během velice krátké doby výrazně   ochladit lokálně materiály, je žádán při 
demontážích a montážích součástek, jako jsou například ložiska, zajištění apod. 
KENT Quick Freeze lze použít k mražení gum, žvýkaček,  fólií a lepkavých látek a pro jejich snadné 
odstranění.

Rychle působící, chladicí sprej vyvinutý k 
rychlému a účinnému chlazení

• Řízené snížení teploty - lze použít kdykoliv a kdekoliv
• Čistý plyn – nezanechává žádné skvrny ani zbytky.
• Rychlé a ekonomické řešení - šetří čas a peníze
• Pomáhá demontovat ložiska / hřídele v těsném kování - úspora času

• Před použitím dobře protřepejte.
• Připojte prodlužovací trubici a stříkejte do oblastí, které chcete ochladit, dokud nedosáhnete 

požadované teploty.
• Při práci manipulujte se součástmi opatrně.

Upozornění 
Nestříkejte na  žádné zařízení a ektrické součástky, které jsou pod proudem a zajistěte, aby se hnací 
plyn před spuštěním zařízení 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.

QUICK FREEZE

N-tek, s.r.o., 
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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

Báze Rozpustný
Číslo výrobku: 86936
Název:                      Quick Freeze
Životnost: 36 měsíců
Barva: ČIstý plyn
Balení: 500 ml – aerosol
Specifická gravice (25°C): 0.55g/ml 
Vůně: Bez zápachu
Rozpustnost ve vodě: Vůbec nemísitelná nebo jen málo mísitelná
VOC: 563 g/l
Kód celního sazebníku: 27111397


