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ГАЗ
УНІВЕРСАЛЬНИЙ

КОЛИ ВАЖЛИВИЙ РЕЗУЛЬТАТ



Всесезонний універсальний газ

MIXON
ПЕРЕВАГИ

• Для кухонь кемпінгових

• Для газових ламп

• Для опалення

• Для грилю

Підходить для зварювання пальником, ювелірного зварювання, приготування 
їжі. Температура спалаху (запалювання) - 60°С. Температура використання від 
-20°С до + 40°С.

Використання
Пальник зварювальний; ювелірне зварювання; портативні похідні печі; 
санітарно-технічні роботи; опалення; м’яка паяння; вуличні грилі; ловля риби; 
портативні обігрівачі; газові печі-обігрівачі; у пересувних кафетеріях.

Спосіб застосування
Балон використовувати відповідно до інструкції з експлуатації газових 
приладів при температурі від -20°С до +40°С. Перед використанням необхідно 
зняти ковпачок.

Небезпечно
Легко займистий газ. Містить газ під тиском – під час нагрівання може 
вибухнути. Може викликати сонливість та запаморочення. Балон не можна 
заправляти! Лише для одноразового використання. 

Коли важливий результат

Універсальний газ - це газ високої 
якості в одноразовому аерозольному 
балоні під тиском. Забезпечує 
стабільне полум’я найвищої якості. 
Бутан має знижений тиск пару при 
еквівалентних температурах і підходить 
для внутрішнього та зовнішнього 
застосування, простий у використанні 
в системі запалювання, із зручним 
вхідним клапаном для газового 
пальника та зручним адаптером для 
встановлення у газову каністру.



Всесезонний універсальний газ

DOMEX
ПЕРЕВАГИ

• Для кухонь кемпінгових

• Для газових ламп

• Для опалення

• Для грилю

Універсальний газ - це газ високої 
якості в одноразовому аерозольному 
балоні під тиском. Забезпечує 
стабільне полум’я найвищої якості. 
Бутан має знижений тиск пару при 
еквівалентних температурах і підходить 
для внутрішнього та зовнішнього 
застосування, простий у використанні 
в системі запалювання, із зручним 
вхідним клапаном для газового 
пальника та зручним адаптером для 
встановлення у газову каністру.

Підходить для зварювання пальником, ювелірного зварювання, приготування 
їжі. Температура спалаху (запалювання) - 60°С. Температура використання від 
-20°С до + 40°С. 

Балон газу Domex оснащений системою TSR (Triple Seam-
ing Rim). Структура з потрійним швом дозволяє безпечно 
випускати газ у разі надлишкового тиску. Балон газу Mixon 
може врятувати ваше життя та майно від шкоди.

Використання
Пальник зварювальний; ювелірне зварювання; портативні похідні печі; 
санітарно-технічні роботи; опалення; м’яка паяння; вуличні грилі; ловля риби; 
портативні обігрівачі; газові печі-обігрівачі; у пересувних кафетеріях.

Спосіб застосування
Балон використовувати відповідно до інструкції з експлуатації газових 
приладів при температурі від -20°С до +40°С. Перед використанням необхідно 
зняти ковпачок.

Небезпечно
Легко займистий газ. Містить газ під тиском – під час нагрівання може 
вибухнути. Може викликати сонливість та запаморочення. Балон не можна 
заправляти! Лише для одноразового використання.



Всесезонний універсальний газ

MVL Gaz Butan
ПЕРЕВАГИ

• Для кухонь кемпінгових

• Для газових ламп

• Для опалення

• Для грилю

Універсальний газ - це газ високої 
якості в одноразовому аерозольному 
балоні під тиском. Забезпечує 
стабільне полум’я найвищої якості. 
Бутан має знижений тиск пару при 
еквівалентних температурах і підходить 
для внутрішнього та зовнішнього 
застосування, простий у використанні 
в системі запалювання, із зручним 
вхідним клапаном для газового 
пальника та зручним адаптером для 
встановлення у газову каністру.

Підходить для зварювання пальником, ювелірного зварювання, приготування 
їжі. Температура спалаху (запалювання) - 60°С. Температура використання від 
-20°С до + 40°С. 

Балон газу Domex оснащений системою TSR (Triple Seam-
ing Rim). Структура з потрійним швом дозволяє безпечно 
випускати газ у разі надлишкового тиску. Балон газу Mixon 
може врятувати ваше життя та майно від шкоди.

Використання
Пальник зварювальний; ювелірне зварювання; портативні похідні печі; 
санітарно-технічні роботи; опалення; м’яка паяння; вуличні грилі; ловля риби; 
портативні обігрівачі; газові печі-обігрівачі; у пересувних кафетеріях.

Спосіб застосування
Балон використовувати відповідно до інструкції з експлуатації газових 
приладів при температурі від -20°С до +40°С. Перед використанням необхідно 
зняти ковпачок.

Небезпечно
Легко займистий газ. Містить газ під тиском – під час нагрівання може 
вибухнути. Може викликати сонливість та запаморочення. Балон не можна 
заправляти! Лише для одноразового використання.



Всесезонний універсальний газ

MIXON Gaz Butan
ПЕРЕВАГИ

Коли важливий результат

• Для кухонь кемпінгових

• Для газових ламп

• Для опалення

• Для грилю

Універсальний газ - це газ високої 
якості в одноразовому аерозольному 
балоні під тиском. Забезпечує 
стабільне полум’я найвищої якості. 
Бутан має знижений тиск пару при 
еквівалентних температурах і підходить 
для внутрішнього та зовнішнього 
застосування, простий у використанні 
в системі запалювання, із зручним 
вхідним клапаном для газового 
пальника та зручним адаптером для 
встановлення у газову каністру.

Підходить для зварювання пальником, ювелірного зварювання, приготування 
їжі. Температура спалаху (запалювання) - 60°С. Температура використання від 
-20°С до + 40°С. 

Балон газу Domex оснащений системою TSR (Triple Seam-
ing Rim). Структура з потрійним швом дозволяє безпечно 
випускати газ у разі надлишкового тиску. Балон газу Mixon 
може врятувати ваше життя та майно від шкоди.

Використання
Пальник зварювальний; ювелірне зварювання; портативні похідні печі; 
санітарно-технічні роботи; опалення; м’яка паяння; вуличні грилі; ловля риби; 
портативні обігрівачі; газові печі-обігрівачі; у пересувних кафетеріях.

Спосіб застосування
Балон використовувати відповідно до інструкції з експлуатації газових 
приладів при температурі від -20°С до +40°С. Перед використанням необхідно 
зняти ковпачок.

Небезпечно
Легко займистий газ. Містить газ під тиском – під час нагрівання може 
вибухнути. Може викликати сонливість та запаморочення. Балон не можна 
заправляти! Лише для одноразового використання.


