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Freeze Spray 
Bevriest onderdelen direct. 
 

Bardahl Freeze Spray is een snel verdampend mengsel om oppervlakte 
temperaturen voor korte tijd te verlagen. Het bevriest kleine onderdelen in seconden 
tot -45°C. Het is uitstekend geschikt voor het krimppassen van busjes, pennen en 
stiften en voor het zoeken van sluitingen in elektrische systemen. 
 
Het probleem 
Defecten in een elektrisch systeem, zoals oververhitting en soortgelijke storingen zijn 
vaak moeilijk te  lokaliseren. Bardahl Freeze Spray kan deze storingen eenvoudig 
opsporen. Soms is het nodig om soldeerverbindingen snel af te koelen. 
 
De werking 
 
Bardahl Freeze Spray kan ook gebruikt worden om motoronderdelen snel af te 
koelen om een koude start na te bootsen. Het is een ideaal product om 
brandstofinjectiesystemen, smoorspoelen en temperatuursensoren te testen. 
Voor: motorvoertuigen, schepen, machines, enz. 
 
Bardahl Freeze Spray is ook gemaakt voor krimppassingen en het zal de 
productiecapaciteit van vriessnijden in de microtechniek te verhogen. 
Voor: luchtvaart, machinebouw, enz. 
 
Bardahl Freeze Spray verlaagt de temperatuur van elektrische onderdelen zoals 
halfgeleiders, weerstanden en condensators. 
Voor: radio, t.v., dvd recorders,computers, kantoormachines en veel andere 
elektrische instrumenten en apparaten. 
 
Bardahl Freeze Spray versnelt het afkoelen van gesoldeerde verbindingen. Het kan 
ook gebruikt worden om water in dunne leidingen te bevriezen om een reparatie te 
kunnen verrichten zonder dat het systeem afgetapt moet worden. 
Voor: ziekenhuizen, laboratoria, en elektronica industrie. 
 
Bardahl Freeze Spray kan tevens gebruikt worden om kauwgom uit vloerbedekking 
te verwijderen. 
Voor: winkels, hotels, kantoren, ziekenhuizen, enz. 
 

Het product verdampt snel en volledig, daarom is reiniging niet nodig. Het product 
brandt niet kan ook geen ontbranding veroorzaken. 
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Gebruiksaanwijzing 
Spuit het product direct op het te behandelen onderdeel eventueel met 
gebruikmaking van de spuitkop met het verlengde sprietje. 
 
Voor het verwijderen van kauwgom; direct op de kauwgum spuiten en daarna 
wegschrappen. 
 

Artikelnummer 79500 
Inhoud 400 ml     
 


