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Universalgas
Kompaktná bezpečnostná plynová kartuša
Oblasť použitia:
Servisné a opravné práce vykurovacích systémov, chladení, klimatizácií, inštalatérske
opravy, rozmrazovanie, spájkovanie, všeobecná údržba a pod.
Spôsob použitia :
Plynová kartuša Metaflux Universalgas je určená pre všetky prístroje a horáky
s vhodným závitom typu č. 1 podľa normy EN 417 (eurozávit). Bezpečnostný ventil
umožňuje opakované použitie prístrojov (horákov) s jednou kartušou. Pred nasadením
plynovej kartuše uzavrite regulačný ventil prístroja (horáku). Prístroj (horák) nasaďte
na závit kartuše, naskrutkujte a pevne dotiahnite. Pri montáži a demontáži nepoužívajte
hrubú silu, aby nedošlo k poškodeniu závitov bezpečnostného ventilu. Pri demontáži
opäť najskôr uzavrite regulačný ventil prístroja (horáku) a následne vyskrutkujte
použitú prázdnu kartušu.
Vlastnosti výrobku:
Špeciálne vyvinutá bezpečnostná plynová kartuša s obsahom vysoko kvalitných
plynov, zaručujúca bezporuchový chod a maximálny výkon horáka, extrémnej teploty
plameňa a krátkej doby opracovania.
•
•
•
•
•
•
•

Universalgas:
35% Propán a 65% Bután
Použiteľnosť aj pri veľmi nízkych teplotách (-15oC)
Čas horenia:
3-7 hodín podľa typu prístroja (horáka)
Teplota plameňa: až 1 900oC
Bezpečnostný závit podľa EN 417 (EU- závit 7/16“)
TUV NORD certifikácia
Balenie: 600 ml/338g

Príslušenstvo:
94-6055 Ručný horák s piezoelektrickým zapaľovačom
Bezpečnostné pokyny :
Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných
údajov výrobku. Zmeny vyhradené. Pred každým použitím overte znášanlivosť
podkladového povrchu.

TECHNO-SERVICE SK spol. s r.o. , Strojnícka 5, 080 01 Prešov, tel./fax: +421 51 77 11 181,
mobil: +421 917 845 175, e-mail: info@metaflux-ts.sk , www.metaflux-ts.sk
Informácie uvedené v tomto technickom liste sú výsledkom skúšok nášho technického oddelenia a skúseností praktických aplikácií. Naše ústne a písomné odporúčania odovzdávame s najlepším
vedomím a platia len ako nezáväzné pokyny. Pred aplikáciou produktu si starostlivo preštudujte údaje uvedené na etikete a v karte bezpečnostných údajov. TECHNO-SERVICE SK spol. s r. o .
nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody spôsobené v dôsledku nesprávneho použitia alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

