Лист технічної інформації

CONTACT SPRAY
Дата: 22/05/15

Сторінка 1 з 1

Технічні дані:
Основа
суміш мінеральних масел
Консистенція
рідина
Щільність
0, 81 г/мл
В'язкість при 20˚C
1 мПа.с
Температура займання
+ 52˚C
Гель момент
- 62˚C
Рівень pH
нейтральний
Розчинність у воді
розчинний
Леткі органічні сполуки (VOC):
84%
* Значення можуть змінюватись в залежності від параметрів оточуючого середовища (температура, вологість) і типу субстрату
Опис продукту:
Універсальний препарат для очищення та
консервації електронних приладів. Запобігає
окисленню, корозію і утворенню конденсату.
Зменшує втрати електроенергії в з'єднаннях.
Завдяки спеціальній конструкції клапану його
можна використовувати в будь-якому положенні
(без ризику втрати виштовхуючого газу).
Області застосовування:
 Захист електричних контактів, вимикачів,
батарейок, лічильників електроенергії і т.д.
перед окисленням і вологою
 Усунення ефекту конденсації води в системі
автомобільної електропроводки
Колір:
Безбарвний.
Упаковка:
Аерозольний балон 400 мл. - 6 шт. в упаковці.
Зберігання:
3 роки в закритій упаковці, в сухому прохолодному
місці при температурі від +5°C до +25°C.

Інструкція по застосуванню:
 Ретельно струснути аерозольний балон перед
застосуванням
 Знеструмити електричний пристрій перед
консервацією
 Після аплікації не включати електричний
пристрій близько 20 хв
 Аплікатор у вигляді соломки дозволяє точно
дозувати препарат
Норми і сертифікати:
Продукт виробляється компанією SOUDAL NV в
Турнхаут, Бельгія, згідно з нормами якості ISO
9001.2000.
Рекомендації з безпеки:
Стандартна промислова техніка безпеки:
- Уникати контакту зі шкірою;
- У разі контакту зі шкірою та очима негайно і
ретельно промити водою;
- Може викликати подразнення очей;
- Використовувати
тільки
в
добре
вентильованому приміщенні;
- Зберігати в недоступності для дітей.

Рекомендації, які містяться в даній документації, є результатом наших експериментів і нашого досвіду. Через розмаїття матеріалів і
великої кількості різноманітних способів застосування, які знаходяться поза нашим контролем, ми не беремо на себе
відповідальності за отримані результати. У кожному випадку рекомендується провести попереднє випробування.

ПАТ “Солді і Ко”, м.Київ, вул. Сирецька 28/2 тел.: (044) 591-53-05, факс: (044) 463-82-30,
www.soudal.com.ua, e-mail: info.soudal@soldi.kiev.ua

