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Beschrijving
OKS 2731 is een persluchtspray voor het verwijderen van losse vuildeeltjes op ontoegankelijke plekken.

Toepassingsgebieden
▪ Verwijderen van stof voor onderhouds- en

reparatiewerkzaamheden, bv. aan magneetplaatleeskoppen,
magneetbandopname- en weergavekoppen voor beeld en
geluid, pick-ups, draaitafels en grammofoonplaten

▪ Reiniging van vacuümafdichtvlakken, afdichtringen,
hoogspanningsisolatoren, samplehouders, enz.

▪ Bij vacuüminstallaties en apparaten werkend onder
cleanroomomstandigheden in de halfgeleiderfabricage

▪ Reiniging van opto-elektronische leeseenheden voor
cheques en contactloze reiniging van optische apparatuur

▪ Voor onderhoud aan geld- en speelautomaten,
kwartshorloges en displaypanelen

▪ Stof verwijderen van fijnmechanische en precisietechnische
delen en modules van kantoormachines, kopieerapparaten,
faxen, enz.

Voordelen en nut
▪ Laat geen resten achter
▪ Vervanging voor ultraschone perslucht

Branches
▪ Glas- en gieterij-industrie
▪ Spoortechniek
▪ Chemische industrie
▪ Logistiek
▪ Rubber- en kunststofverwerking
▪ Stedelijke techniek
▪ Onderhoud en reparatie
▪ IJzer- en staalindustrie
▪ Papier- en verpakkingsindustrie
▪ Scheepsbouw en maritieme techniek
▪ Installaties en (gereedschap-)machinebouw
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De informatie in deze brochure is in overeenstemming met de nieuwste stand der techniek en is gebaseerd op
omvangrijke proefnemingen en ervaring. Gezien de vele toepassingsmogelijkheden en technische omstandigheden
bevat deze informatie slechts aanwijzingen voor toepassingen die niet op elke mogelijke situatie volledig
overdraagbaar zijn, zodat daaraan geen verplichtingen of aanspraken op aansprakelijkheid en garantie kunnen
worden verbonden. Wij aanvaarden slechts aansprakelijkheid voor de geschiktheid van onze producten voor
bepaalde toepassingen en voor bepaalde eigenschappen van onze producten, voor zover deze voor de betreffende
situatie schriftelijk zijn bevestigd. In het geval van een terechte aanspraak op garantie is deze te allen tijde beperkt tot
de levering van in goede staat verkerende vervangingsproducten of, indien dit niet leidt tot verbetering, tot restitutie
van het aankoopbedrag. Alle verdergaande aanspraken, in het bijzonder op aansprakelijkheid voor gevolgschade,
worden principieel uitgesloten. Voor toepassing moet de gebruiker zelf proefnemingen uitvoeren. Wijzigingen zijn
in het belang van de vooruitgang voorbehouden.  ® = gedeponeerd handelsmerk
Veiligheidsdatabladen voor industriële en professionele gebruikers kunnen worden gedownload via www.oks-
germany.com.
Bij vragen staan onze Klantenservice en Technische service u graag te woord.
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Toepassingsaanwijzingen
De te reinigen oppervlakken met korte intervallen van ca. 10 cm afstand bespuiten. Bus in geen geval schudden voor gebruik.
Houd de bus tijdens het spuiten rechtop. Bij onjuist gebruik bestaat het risico dat er vloeibaar gas vrijkomt en het voorwerp abrupt
onderkoeld raakt. Let op: niet gebruiken op onder spanning staande apparaten. Uitsluitend gebruiken in goed geventileerde
ruimten. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen – niet roken.

Leveringsverpakking

▪  400 ml spray

Technische gegevens

Norm Voorwaarde Eenheid Waarde
Basisolie Oplosmiddelmengsel

Kleur kleurloos


