
SPECYFIKACJA Techniczna
Rev. B (9/18) Strona 1 z 2

770-424-4888 • www.chemtronics.com 

Formowany patyczek piankowy 2.5 mm
Nr produktu # 48042F, 48040

Opis produktu
Formowane patyczki Coventry™ są wykonane z 
siatkowej pianki medycznej o gęstości porów 100/cal, 
co zapewnia doskonałe uwięzienie cząstek 
zanieczyszczeń. Pianka jest termicznie połączona z 
uchwytem patyczka, bez użycia kleju. Patyczki te są 
bardzo ekonomiczne i idealnie nadają się do ogólnych 
zastosowań.

• Zatrzymuje cząsteczki podczas czyszczenia
• Dobrze wchłania rozpuszczalniki dzięki 

strukturze o otwartych komórkach
• Konstrukcja bezwłóknowa
• Brak klejów i łączeń 
• Elastyczna końcówka dopasowuje się do czoła złącza

Typowe zastosowania 
Formowane patyczki Coventry™ mogą być stosowane do:

• Czyszczenia pozostałości kleju 
• Czyszczenia złączy i ferrul 2.5 mm 
• Czyszczenia mikromechanicznego 
• Czyszczenia portów urządzeń testowych

Kompatybilność
Piankowa końcówka jest kompatybilna z najbardziej 
powszechnymi rozpuszczalnikami, takimi jak alkohol 
izopropylowy (IPA) i metanol. Nie rekomenduje się 
stosowania z ketonami, takimi jak aceton lub keton 
metylowo etylowy.

Polipropylenowy uchwyt jest na ogół kompatybilny ze 
wszystkimi powszechnymi rozpuszczalnikami, w tym z 
większością rozcieńczonych lub słabych kwasów.

Kod produktu 
48040    Polipropylenowy i elastyczny uchwyt 

2.75" (6.8 cm) i piankowa końcówka 
0.12" (3.0 mm), 500 szt./ paczka 

48042F   Polipropylenowy i elastyczny uchwyt 
2.75" (6.8 cm) i piankowa końcówka 
0.12" (3.0 mm), 50 szt./ tuba 
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Materiał końcówki Formowana pianka

Nr produktu: 48040  

Liczba cząstek: 

0.5 - 1 um 797 

1.0 - 2 um 230 

2.0 – 5 um 66 

5.0 – 10 um 24 

10 – 25 um 11 

Ponad 25 um 2 

SUMA 1,130 

NVR (ug/patyczek) nie wykryto

Chlorki (ug/patyczek) nie wykryto

Dane testowe formowanych patyczków piankowych

Formowany patyczek piankowy 2.5 mm
Nr produktu #48042F, 48040

Patyczki testowane za pomocą technologii pomiaru cząstek. Wszystkie testy patyczków zostały wykonane przy użyciu 
zalecanych praktyk Instytutu Środowiska. 

Uwaga: 
Ta informacja jest uważana za dokładną. 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.

Chemtronics® jest zarejestrowanym znakiem towarowym 
Chemtronics. Wszelkie prawa zastrzeżone. Coventry™ i 
Econowipes™ są znakami towarowymi Chemtronics. Wszelkie prawa 
zastrzeżone. 

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

Lenartowicza 24, 93-143 Łódź
www.rateart.pl
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	Availability
	41050    2.80 " (7.1 cm)  Polypropylene Handle
	0 .14" (3.56 mm) Foam Head, 500/ bag
	41050I   Cleaned using Aqua-Prime™ process
	43170    6.0 " (15.24 cm) Wood, Foam Over Cotton
	0.35" (8.8 mm) Head,  500/ bag
	44070   3.2 " (8.0 cm) Polypropylene Handle
	0.13" (3.3 mm) Foam Head , 500/ bag
	48040   2.75 " (6.8 cm) Polypropylene Flexible Tip
	0 .12" (3.0 mm) Foam Head, 500/ bag
	49280   6.5 " (16.4 cm) Polypropylene Flexible Tip
	0.19" (4.7 mm) Foam Head, 500/ bag
	Sealed Foam Swabs
	Product# 41050, 41050I, 43170, 44070, 48040, 49280
	 Traps surface particles  while cleaning
	 High solvent capacity; holds solvent well
	 Fiberless construction does not generate loose fibers or particles
	 No adhesives or binders are used in the construction
	 Economical for high quantity applications
	 Available  Aqua-Prime™ processed
	Typical Applications
	 Clean excess adhesives after gluing
	 Remove contamination from disk drives
	 Micro mechanical cleaning
	 Maintenance and care of fax machines
	 VCR's, PC's, printers, and copiers
	 Remove flux residue from printed circuit boards
	 Good for general purpose cleaning
	Compatibility


	Sealed Foam Swabs
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	Product# 41050, 41050I, 43170, 44070, 48040, 49280
	Note:


	24
	31
	13
	31
	11
	15
	8
	19
	2
	2
	1
	9
	1,130
	2,322
	586
	762
	none detected
	none detected
	none detected

