
Blow Jet
Een krachtig vochtvrij gas om stof en vuil uit gevoelige of moeilijk toegankelijke plaatsen te verwijderen

Art.nr. Product S/C Verpakking

86938 Blow Jet KBL-F 400 ml spuitbus

Voordelen & Eigenschappen

• Voor het verwijderen van stof – geschikt voor vele materialen, 
de meeste kunststoffen inbegrepen

• Koudespray met afkoeling tot -40 ºC – ideaal voor de koeling 
van componenten

• Vochtvrij – bevordert geen corrosie
• Niet-schurend – beschadigt geen gevoelige componenten
• Bevat geen oplosmiddelen – veilig op gevoelige of moeilijk 

toegankelijke plaatsen

Toepassing

KENT Blow Jet is ideaal voor het veilig verwijderen van stof en vuil van delicate onderdelen of moeilijk 
toegankelijke plaatsen.
Blow Jet is ideaal voor het reinigen van videomateriaal, biomedische apparatuur, computers, 
kantooruitrusting, optische instrumenten en fotoapparatuur. Wanneer de bus omgekeerd wordt gebruikt, koelt 
KENT Blow Jet af tot -40 ºC, ideaal om defecten in elektronische circuits op te sporen.

Instructies

1. Schakel de te reinigen apparatuur uit. 
2. Een kort spuitrietje op de nozzle is standaard voorzien om ook moeilijk toegankelijke plaatsen eenvoudiger te

bereiken.
3.    Houd de bus tijdens het inspuiten rechtop om te voorkomen dat het vloeibaar gemaakt drijfgas voortijdig          

bevriest (bevriezingseffect).
4.    Keer de bus om zodat het vrieseffect wordt geactiveerd.
5. Spuit en laat KENT Blow Jet volledig verdampen voordat de stroom weer wordt ingeschakeld. 

Opgelet:
Spuit niet op actieve elektronische componenten en zorg ervoor dat het drijfgas is verdampt voordat de apparatuur/
toestel opnieuw wordt aangesloten. Niet op de huid of lichaam spuiten.



Technische Informatie

Basis: Propaan / butaan

Uiterlijk / kleur: Spuitbus, kleurloos

Geur: Reukloos

pH: Niet bepaald

Oplosbaarheid in water: Niet of moeilijk mengbaar

VOS: 550 g/l

Houdbaarheid: 24 maanden 

Douanetariefcode: 2711 13 97

REV: 17/01/2022
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Voorwaarden 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 
en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, microfilm of welke andere wijze ook, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
KENT Belux BV of KENT Nederland BV.

KENT Belux BV heeft deze Informatie met de grootst 
mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet aansprakelijk 
worden gesteld voor eventuele schade ten gevolg van 
onnauwkeurigheid of onvolledigheid van de Informatie of 
schade ten gevolge van of in verband met het gebruik van 
deze Informatie.
KENT Belux BV en KENT Nederland BV handelen onder 
de naam KENT.

Vestigingsadres:  
KENT Belux BV
Steenweg op Mechelen, 455/8
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