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Poznámka
Veškeré technické údaje a doporučení v této brožuře nejsou zaručenými vlastnostmi. Jsou založeny na výsledcích našich výzkumů a zkušeností. Nicméně jsou nezávazné, nemůžeme být odpovědní za dodržování podmínek
zpracování. Můžeme poskytnout pouze záruku pro trvale vysokou kvalitu našich výrobků. Doporučujeme, abyste prováděli své vlastní odpovídající zkoušky s cílem určit, zda vlastnosti, které vyžadujete, lze dosáhnout s daným
produktem. Nelze uplnatňovat žádné nároky. Uživatel nese plnou odpovědnost za nevhodné aplikace.
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Hledač netěsností sprej - mrazuvzdorný

k vyhledávání netěsností na tlakovém potrubí
mrazuvzdorný až do -15˚C

Bezpečný, snadný a rychlý způsob nalezení netěsností nebo skvrn
na plynových potrubích. Hledač netěsností sprej – mrazuvzdorný
netvoří škodlivé sloučeniny s těmito plyny: oxid uhličitý (CO2),
propan, butan, acetylen, kyslík, uhlí a zemní plyn, dusík, oxid dusný
(N2O), CFC (chlor-fluorované uhlovodíky) a není hořlavý.

Hledač netěsností sprej - mrazuvzdorný je použitelný všude tam,
kde se používá stlačený vzduch nebo plynné látky. Typické oblasti
použití je potrubí, hadice, armatury, šroubové spoje, ventily a
adaptéry.

Technické údaje

Zápach téměř bez zápachu

Parametry DVGW-schváleno; mrazuvzdorný

Skladovatelnost 24 měsíců

Odstín bezbarvý

Teplotní odolnost -15 až +50 °C

Zpracování
Aplikujte na testovanou plochu. Pokud dochází k úniku, vytvoří se
bubliny. Díky vysoké citlivosti lze detekovat i ty nejmenší úniky.

Skladování
Tlaková nádoba: chraňte před slunečním zářením a nevystavujte
teplotám nad +50°C.

Bezpečnost a zdraví
Při používání produktů WEICON je nutné dodržovat fyzikální,
bezpečnostní technické, toxikologické a ekologické údaje

a předpisy uvedené v našich bezpečnostních listech
(www.weicon.com).

Dostupné velikosti:
11654400-66 Hledač netěsností sprej - mrazuvzdorný 400

ml


