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Dit formulier is naar onze huidige kennis en ervaring 
opgesteld. Orapi Applied erkent geen aansprakelijkheid voor 
geleverde producten en/of diensten, noch voor enige schade 
die voortvloeit uit het gebruik van onze producten en/of 
diensten, conform artikel 6 van onze leveringsvoorwaarden, 
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder 
nr. 28033494, noch voor het eventueel foutief vermelden van 
gegevens.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

GIVREUR 
-52oC. koelingsspray - multipositie 

 

 

 
PRODUCTBESCHRIJVING 

 

Givreur koelingsspray; genereert intense koude.  
 
 

VOORDELEN 
 

• Niet vlambaar, niet geleidend; 

• Droog, neutraal en zuiver; 

• Beschadigt geen pakkingen of markeringsinkt; 

• Kan rechtop en ondersteboven gebruikt worden, echter niet in een schuine positie. 
 
 

TOEPASSING 
 

Algemene industrie en bouwbedrijven: 
Toe te passen voor het opsporen van gebreken van thermische oorsprong door de verschillende delen één 
voor één te koelen.  
Zorgt ervoor dat delen, die zijn bijgesteld door expansie kunnen worden gemonteerd of gedemonteerd.   
Koude bevestigingen. 
Tijdelijke koeling van bepaalde flexibele of stijve materialen. 
Computersystemen: koeling van oververhitte microprocessors en toebehoren. 
Losmaken door thermische shock: bij -52oC worden de delen bijgesteld en losgemaakt. Givreur genereert 
een koude die verreweg superieur is aan traditionele losmaakproducten, die claimen dat zij losmaken door 
bevriezing. 
Reiniging van bepaalde vlekken, verwijdert kauwgum, etc. 
 
 

KARAKTERISTIEKEN 
 

Voorkomen  .................................................................  solventgeur 
Kleur ............................................................................  geen 
Dichtheid .....................................................................  1.2 
Volumetrische vluchtigheid .........................................  100% 
Gegenereerde koude ..................................................  -52oC. 
Opslagcondities ..........................................................  In gesloten verpakking, in droge koele, goed 
 ....................................................................................  geventileerde ruimte 
Houdbaarheid .............................................................  18 maanden 
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GEBRUIKSAANWIJZING 

 

De aerosol voorzichtig schudden voor gebruik. De bus tijdens het spuiten rechtop of ondersteboven 
houden. Vermijd het om de bus in een hoek van 45oC te houden tijdens het spuiten.  
 
 

VERPAKKING 
 

Aérosol 400 ml Ref. 49512A4 x 12 
 
 

VEILIGHEIDSINFORMATIE 
 

Raadpleeg voor gebruik het veiligheidsinformatieblad. 
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