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JS Kauwgombevriezer

Maakt kauwgom makkelijk verwijderbaar

Bijzondere voordelen

- Toepasbaar op meerdere type ondergronden 
- Gebruiksvriendelijk 
- Spuit gericht 
- Verlaagd temperatuur kortstondig.
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Technische specificaties

Toepassingsmogelijkheden: 
JS Kauwgom bevriezer is een kwalitatief hoogwaardig, effectief 
hulpmiddel voor het verwijderen van kauwgom uit bekleding, 
vloerbedekking en van bestrating. Door het plaatselijk bevriezen van 
de kauwgom wordt deze verhard en is vervolgens eenvoudig met 
een steekmes of spatel te verwijderen.  

Gebruikersaanwijzing 
1. Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen 

en opvolgen. 
2. De spuitbus op kamertemperatuur brengen.  
3. Spuitbus goed schudden.  
4. Spuit afstand circa 5 cm van het object. Controleer voor het 

gebruik de verdraagzaamheid met de ondergrond middels een 
proefstuk.  

5. Sproeikop meerdere malen kortstondig indrukken en direct 
richten op de kauwgom, totdat de kauwgom is bevroren. 

6. Schraap nu met b.v. een steekmes of spatel de kauwgom weg en 
zuig kleine stukjes met een stofzuiger op. 

7.  Indien nodig de behandeling herhalen.  
8. Eventuele kleefresten verwijderen met wasbenzine.  

Aandachtspunten: 
- Plaats altijd een referentieproef op de te behandelen 

ondergronden teneinde zowel de hechting als het esthetisch 
resultaat te beoordelen. 

- Ideale verwerkingstemperatuur 5 tot 30°C. 

Bijzondere voordelen: 
• Toepasbaar op bestrating, stoffering, kleding en vloerbedekking. 
• Gebruiksvriendelijk 
• Spuit gericht 
• Verlaagd temperatuur kortstondig tot -40°C

Eigenschappen: 
Fysieke eigenschappen: 
Kleur: 
Reuk: 
Vlampunt: 
Dichtheid: 
Dampdruk bij 20:°C 
Spuitopbrengst:

Emballage en bedrijfsafval: 
Behandelen als bedrijfsafval conform de geldende wettelijke 
regelgeving. Opvang van proceswater conform de geldende 
plaatselijke verordeningen.  
Deze informatie is gebaseerd op laboratorium en praktijkervaringen. 
Bij toepassing en gebruik dient men zich strikt te houden aan het 
geen in de technische productinformatiebladen en MSDS bladen staat 
omschreven. De door ons verstrekte adviezen leiden nimmer tot enige 
aansprakelijkheid. Toepassing, gebruik en verwerking van de 
producten zijn voor risico van de gebruiker.  
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Veiligheidsinformatie 
Gevaar. Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan 
openbarsten bij verhitting. Bij het inwinnen van medisch advies, de 
verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik 
van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete 
oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. 
Niet roken. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Niet in 
een open vuur of andere ontstekingsbronnen spuiten. Alleen buiten 
of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. 
Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen 
boven 50 ℃ . Op een goed geventileerde plaats bewaren. De 
inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/
regionale/nationale/internationale voorschriften. 
Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

Aerosol 
Kleurloos 
Geurloos 
-97°C 
0,55 gr/cm3 
4,2 - 4,8 bar 
0,7 gr/sec


