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Nazwa produktu: sprężone powietrze i zamrażacz 

APP SP 69 Spray. APP Nr: 212069. 
 

Powyższe informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich zastosowania. 
Nie gwarantuje to określonych własności czy też przydatności do użytku w szczególnych warunkach. Należy stosować się  
do uwag i ostrzeżeń znajdujących się na etykietach produktów i zawartych w karcie charakterystyki. Nie ponosimy żadnej 
odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą. 

 
Auto Plast Produkt S.A.  62-300 Września ul. Przemysłowa 10, tel. + 48 61 437 00 00. 

 

 
 
Opakowanie ciśnieniowe zawierające sprężone powietrze i gaz pędny. Wydmuchiwana 
zawartość pod dużym ciśnieniem umożliwia usuwanie kurzu i innych zanieczyszczeń z trudno 
dostępnych miejsc. Umożliwia również zamrażanie elementów w trakcie ich montażu lub 
demontażu. 
 
Opakowanie: 600ml aerozol. 

 
Produkt i dodatki: APP SP 69 Spray. 

 
Podstawowe składniki: gaz pędny i powietrze. 

 
Barwa: bezbarwny. 

 
pH: 7,0. 

 
Zastosowanie: • jest przeznaczony do stosowania w elektronice,  

foto-optyce, mechanice precyzyjnej i elektromechanice 
• do usuwania kurzu i innych zanieczyszczeń z trudno 

dostępnych miejsc 
• stosując opakowanie w pozycji odwróconej (zaworem w 

dół) przeznaczony do obniżenia temperatury elementów w 
trakcie ich montażu lub demontażu do -69°C. 

Stosowanie  
Proces: 
 
 

 

Zawór z dyszą skierować na oczyszczaną powierzchnię i wcisnąć 
zawór uruchamiając aerozol. 
 

W przypadku montażu lub demontażu elementów wciskanych 
wymagających zmniejszenia objętości odwrócić opakowanie 
zaworem w dół i uruchomić aerozol strumieniem w kierunku 
mrożonej części. 
 
Uwaga. 
Nie wstrząsać pojemnikiem przed użyciem. Nie przekłuwać ani nie 
spalać także po zużyciu. Nie rozpylać nad otwartym płomieniem 
lub żarzącym się materiałem. Chronić przed źródłami zapłonu. 
Nie palić podczas rozpylania. 
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Magazynowanie: 
 

 
 

 
 
Przechowywać w zamkniętych oryginalnych opakowaniach w 
pomieszczeniu suchym i dobrze wentylowanym. 
Chronić przed zmrożeniem i temperaturą powyżej 50°C. 
 

Przepisy BHP: 
 

 

 
 

Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych. 
Patrz: tekst zawarty na etykietach produktu lub w karcie 
charakterystyki produktu niebezpiecznego. 
Użytkownik musi stosować się do przepisów BHP obowiązujących 
na terenie danego kraju. 
 

 


