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1. SPLOŠNI OPIS
Nevnetljivo razpršilo s stisnjenim zrakom za izpihovanje prahu in posameznih kosov
umazanije.

2. ZNAČILNOSTI IZDELKA
DRUCKLUFT 67 je razpršilo s stisnjenim zrakom, ki deluje kot stisnjen zrak. Stisnjen plin je
bil v skladu z direktivo 2008/47/ES testiran kot nevnetljiv. Pri pravilni uporabi ni nevarnosti
vžiga ali eksplozije.
DRUCKLUFT 67 je visoke čistosti, brez vsebnosti maščobe in ne pušča sledi. Z
uravnoteženim sistemom doziranja je razpršilo zelo izdatno.

3. PRIMERU UPORABE
DRUCKLUFT 67 je varno in čisto razpršilo s stisnjenim zrakom brez vsebnosti maščobe, ki
deluje kot stisnjen zrak.
•.Za hitro odstranjevanje prahu in posameznih kosov umazanije v finomehaniki, optiki,
..elektroniki in elektrotehniki.
• Za izpihovanje težko dostopnih mest pri tiskalnikih, pogonih, tipkovnicah, tiskanih vezjih itd.
• Za odstranjevanje prahu in umazanije v sistemih, napravah in strojih.

4. NAVODILA ZA UPORABO
Za ciljno uporabo nataknite pihalno cevko. Izpihajte prah in posamezne kose umazanije z
majhne razdalje.
Razpršila ne nagnite za več kot 30°, v nasprotnem primeru lahko uhaja utekočinjen stisnjen
plin. Ta tekočina ima močan hladilni učinek in lahko na koži povzroči omrzline.
Nadaljnje varnostne napotke glede obdelave najdete v varnostnem listu.
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5. ZNAČILNI PODATKI O IZDELKU
Gostota pri 20 °C: .................................................................................................... 1,14 g/cm³
Vnetljivost v skladu z 2008/47/ES: ........................................................................... nevnetljivo
Faktor škodljivosti za ozon (ODP): .......................................................................................... 0

6. EMBALAŽA

100 ml, 200 ml, 400 ml

Vsebina tega podatkovnega lista temelji na izkušnjah pri uporabi in/ali laboratorijskih testih. Zaradi
številnih različnih možnosti uporabe in okvirnih pogojev vam priporočamo, da vedno sami preverite, če
je izdelek primeren za vašo predvideno uporabo. Podatki se opirajo na današnje stanje našega
znanja, vendar ne predstavljajo zagotovila za lastnosti izdelka in niso osnova za pogodbeno pravno
razmerje.
Ta podatkovni list mora biti vedno v skladu z najnovejšim stanjem tehnike in predpisi, zato ga nenehno
posodabljamo. Trenutno veljavno različico si lahko pridobite pri proizvajalcu CRC ali pa je na voljo na
njegovi spletni strani www.crcind.com. Na tem mestu je poleg tega tudi na voljo modul za posodobitve
`My CRC`, v katerem boste po registraciji svojega elektronskega naslova samodejno obveščeni o
spremembah podatkovnih listov, ki ste jih izbrali.
Datum: 20. februar 2013

CRC Industries Deutschland GmbH
Südring 9, D-76473 Iffezheim, Nemčija
Telefon: (49) (0) 7229 303-0
Faks: (49) (0) 7229 303-266
www.crcind.com
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GARANCIJSKI LIST
Izdelek: Razpršilo s stisnjenim zrakom
CRC Kontakt Chemie DRUCKLUFT 67
Kat. št.: 82 78 02

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:
Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne
teči z izročitvijo blaga potrošniku. Garancija velja na območju Republike Slovenije.
Garancija za izdelek je 1 leto.
Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnili
popravljenega ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi
neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in
mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Garancija ne izključuje pravic
potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po
preteku garancije.
Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, KlausConrad-Strasse 1, Nemčija.
Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66,
1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.
Prodajalec: ___________________________________________________________
Datum izročitve blaga in žig prodajalca:
________________
Garancija velja od dneva izročitve izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno
izpolnjenim garancijskim listom.

4

