
Quick Freeze
Een snelwerkende koudespray speciaal ontwikkeld om snel en effectief te koelen

Art.nr. Product Voorraadcode Verpakking

86936 Quick Freeze QCS-F 500 ml spuitbus & verlengde spuitpijpje

Voordelen & Eigenschappen

• Gecontroleerde temperatuurdaling – veilige werking in 
alle omstandigheden

• Zuiver gas – laat geen vlekken achter op bekleding enz.
• Snelwerkend en voordelig – tijd- en kostenbesparing
• Vereenvoudigt de montage en demontage van lagers en 

nauwe passingen – vermindert de arbeidsduur

Toepassing

KENT Quick Freeze zorgt voor een gecontroleerde afkoeling tot een minimum van -30 0C dankzij zijn 
speciale samenstelling. Het koelmiddel is ontwikkeld voor het testen van temperatuur- en 
koudstartsensoren, brandstofinjectiesystemen, automatische choke, enz. 
KENT Quick Freeze kan worden gebruikt als koudeschok op rubber, folies en kleverige stoffen zodat 
deze gemakkelijk kunnen worden verwijderd.

Instructies

1.Goed schudden vóór gebruik.
2.Bevestig het verlengde spuitpijpje en spuit op de te koelen zones tot de gewenste temperatuur of koeling is 

bereikt.
3.Ga voorzichtig om met de gekoelde componenten en onderdelen.

Opgepast:
Spuit niet op actieve elektronische componenten en zorg ervoor dat het drijfgas is verdampt voordat u de 
uitrusting / apparatuur opnieuw start. Spuit niet op de huid.



Technische informatie

Basis: Oplosmiddel
Uiterlijk / kleur: Zuiver gas

Geur: Geurloos
Soortelijk gewicht/dichtheid: 0.55 g/ml
pH: Niet bepaald 
Mengverhouding: Niet bepaald 
Oplosbaarheid in water: Niet mengbaar 

VOS: 550 g/l

Houdbaarheid: 24 maanden 

Douanetariefcode: 27111397

Accessoires: Neen

REV: 30/03/2022

VIB beschikbaar op www.kenteurope.com

KENT Belux BV: Steenweg op Mechelen, 455/8 – 1950 Kraainem
Tel.: +32 10 48 76 40  Fax: +32 10 24 34 53 www.kenteurope.com

KENT Nederland BV:   Verlengde Poolseweg 16 – 4818 CL Breda
Tel.: +31 85 4868360 - Fax: + 31 85 4868369 www.kenteurope.com

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
1950 Kraainem
BTW: BE 0414.239.587
KENT Nederland BV
Verlengde Poolseweg 16 
4818 CL Breda
BTW: NL 817247658B01
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