
Rev. F (4/18)   Strona 1 z 2

1-770-424-4888    www.chemtronics.com 

Dane o produkcie i właściwości

Temperatura wrzenia:       - 2 °F / -19°C 

Ciśnienie wewnętrzne:            47 psia @ 70 °F  

Gęstość pary (powietrze=1) @ 77°F:    4.0   

Rozpuszczalność w wodzie:                 1.17                 
@ 77°F F/1 atm:         

Masa właściwa:       >1 
(octan butylu=1) 

Wygląd:            Czysty bezbarwny 
skroplony gaz 

Zapach: Nieznaczna eteryczność         

Potencjał globalnego ocieplenia          6.0* 

Temperatura zapłonu (TCC)    Brak 

Okres trwałości          9 miesięcy* 

*Potencjał ocieplenia globalnego (GWP) oblicza się w oparciu o 100-
letni horyzont czasowy. Dwutlenek węgla ma GWP równy 1.

Typhoon Blast™ All-Way 
Nr produktu# ES1624E 

Opis produktu
Sprężony gaz Typhoon Blast™ All-Way czyści elektronikę bez 
zarysowania delikatnych powierzchni. Produkt charakteryzuje 
się niskim potencjałem globalnego ocieplenia (GWP=6) w 
porównaniu z tradycyjnym czyścikiem zawierającym HFC-134a 
(GWP=1300) lub HFC-152a (GWP=140)*. Ten pozbawiony 
wilgoci i bezolejowy produkt zapewnia najczystszą i najbardziej 
wydajną metodę bezdotykową do usuwania cząstek. Jest także 
skuteczny jako środek do szybkiego usuwania wolnoschnących 
rozpuszczalników. 

 Wysokociśnieniowy spray działa we wszystkich 
kierunkach, nawet do góry nogami.

 Idealny do usuwania cząstek 
 Przydatny do suszenia i usuwania rozpuszczalników z 

powierzchni 
 Bardzo niski wpływ na globalne ocieplenie
 Niepalny  
 Nieścierny i niekorozyjny, nie pozostawia śladów
 Ultra czysty, filtrowany do <0.2 mikronów
 Wolny od HFC 
 Oparty na HFO-1234ze
 Wolny od LZO 

Typowe zastosowania 
Typhoon Blast™ All-Way został zaprojektowany do czyszczenia 
i konserwacji sprzętu elektronicznego. Jest odpowiedni 
szczególnie do:

 Sprzętu audio/video 
 Komputerów i innego sprzętu elektronicznego 
 Router’ów sieciowych i przełączników
 Soczewek i powierzchni optycznych 
 Sprzętu biurowego, niszczarek papieru, faksów i drukarek
 Przyrządów laboratoryjnych
 Sprzętu fotograficznego
 Płytek drukowanych
 Kontaktów i złączy elektrycznych
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Typhoon Blast™ All-Way  
Nr produktu# ES1624E 

Kompatybilność 
Typhoon Blast™ All-Way jest kompatybilny z większością
materiałów stosowanych w produkcji płytek drukowanych, w 
tym delikatnych plastików i komponentów. Jednak tak jak w
przypadku wszystkich produktów czyszczących, należy przed
użyciem okreslić kompatybilność na niekrytycznym obszarze.

   

Buna-N:    Doskonała 

Graphite:  Doskonała 

HDPE:  Doskonała 

LDPE Doskonała 

Lexan™  Doskonała 

Neoprene    Doskonała 

Cross-Linked PE  Doskonała 

Polyacrylate  Doskonała 

Polystyrene:  Doskonała 

PVC:    Doskonała 

Silicone Rubber:  Doskonała 

Teflon™  Doskonała 

Viton™:  Doskonała 

Instrukcja użytkowania
Tylko do użytku przemysłowego. Przed użyciem zapoznaj 
sie z kartą charakterystyki.
Nie jest wymagane specjalne przygotowanie podłoża
przed zastosowaniem sprężonego gazu Typhoon Blast™.
Skieruj spray na czyszczony obszar, aby usunąć kurz,
brud i inne zanieczyszczenia. Dla optymalnej wydajności i
czyszczenia punktowego stosuj dołączoną przedłużkę. 

Dostępność 

ES1624E    200ml aerozol 

Environmental Impact Data 
CFC 0.0%
HCFC 0.0%
HFC 0.0%
CL Solv. 0.0%
VOC 0.0%
ODP 0.00

Przedstawione dane CFC, HCFC, CL. SOLV., VOC i HFC są zawartością 
wagową. Potencjał niszczenia warstwy ozonowej (ODP) jest określony 
zgodnie z Montreal Protocol i U.S. Clean Air Act of 1990. ODP danego 
produktu wynosi 0.0. Jest to suma ODP substancji, które mogą przyczynić 
się do niszczenia ozonu stratosferycznego, w oparciu o masę każdej 
substancji w preparacie produktu. 

Uwaga: 
Ta informacja jest przeznaczona dla profesjonalnych 
użytkowników końcowych posiadających umiejętności do 
prawidłowej oceny i wykorzystania danych. CHEMTRONICS 
nie gwarantuje dokładności danych i nie ponosi 
odpowiedzialności za szkody poniesione podczas 
korzystania z nich.

Wyprodukowane przez: 
ITW Chemtronics ® 
8125 Cobb Center 
Drive Kennesaw, GA 
30152 1-770-424-4888 

Saffierlaan 5, 2132 VZ 
Hoofddorp, The Netherlands 
0031 88 1307 400 
www.chemtronics.com 

Materiał Kompatybilność

Skontaktuj się z nami:
Tel.: +48 (42) 235 70 88
E-mail: biuro@rateart.pl
Lenartowicza 24, Łódź

www.rateart.pl

Specyfikacja techniczna


