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Wkład mrożący -21 C Freeze Element 200ml
 

Cena: 75,50 pln

Opis słownikowy

Producent Delta T

Opis produktu
 

UWAGA: Zamówienia na ten produkt realizujemy wyłącznie z formą płatności: przedpłata na konto. Termin realizacji może wynieść
do 14 dni.

Wkłady mrożące -21 C zostały stworzone do przechowywania i przewożenia substancji wymagających niskich temperatur. Ten system
pasywnego mrożenia pozwala utrzymać temperaturę w zakresie od -23°C do -19°C i sprawdzi się między innymi w transporcie
medycznym oraz próbek laboratoryjnych wymagających niskich temperatur.

Wkłady mrożące -21 C są odpowiednie do pojemników i toreb termoizolacyjnych wszystkich typów. Mogą również stanowić dodatkowe
zabezpieczenie właściwej temperatury w przenośnych zamrażarkach i lodówko-zamrażarkach samochodowych.

Wkłady zawierają unikalny nietoksyczny płyn, który w pełni zastępuje suchy lód.

Czas, przez który wkład będzie utrzymywał temperaturę w zakresie od -23°C do -19°C będzie zależał od wielkości i rodzaju pojemnika
termoizolacyjnego oraz liczby użytych wkładów.

Przykładowe zastosowania:

-  transport substancji wrażliwych na ciepło
- pozwala zachować łańcuch chłodniczy
-  transport medyczny

Wymiary: 165 x 88 x 21 mm
Masa: 0,25 kg

 

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.

Plik wygenerowano: 23-05-2023
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