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Note
Bu Teknik Bilgi Formunda yer alan tüm bilgiler ve tavsiyeler garanti niteliğinde değildir. Bizim araştırma ve deneyimlerimize dayanmaktadır. Kullanıcıya özel kullanım koşulları tarafımızdan bilinmediğinden işlem koşullarının uyum
için sorumlu olamayacağımızdan onlar bağlayıcı değildir. Garantiyi ancak ürünlerimizin her zaman tutarlılık gösteren yüksek kalitesi için üstleniriz. Belirtilen ürünün istediğiniz özellikleri sağlayabildiğini belirleyebilmek için kendi
deneyimlerinizi uygulamanızı öneriyoruz. Bundan hak iddia etmek mümkün değildir. Yanlış veya uygunsuz kullanımı için tüm sorumluluk kullanıcıya aittir.
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Kaçak Arama Sprey

Alev almaz, paslanmaz, DIN-DVGW tarafından test edilmiştir,
DIN EN 14291 standardına uygun köpüren kaçak arama
maddesi

Kaçak Arama Spreyi

basınçlandırılmış borularda sızıntıların (çatlaklar veya gözenekli
noktalar) hızlı, kolay ve güvenilir konumu için kullanılır.

CO2), propan, bütan, asetilen, oksijen, şehir gazları veya doğal
gazlar ile herhangi bir tehlikeli bileşen ortaya çıkarmaz.

Kaçak Arama Sprey basınçlı hava, doğal veya sıvı gazlar
işlem gördüğünde ve sızıntı noktaları bağlantı parçalarında,
dişli birleşmeye yerlerinde ve bağlantılarda ortaya çıktığında
kullanılabilmektedir.

Pnömatik frenler ve gaz hatlarının emniyetine oldukça katkı sağlar.

Teknik bilgiler

Koku neredeyse kokusuz

Özellikler Oksijen ve CO2 için DVGW tarafından test edilip onaylandı

Raf ömrü 24 ay

Renk sütümsü

Sıcaklık dayanımı 0 ile +50 °C arası

ISSA-Kod 53.402.17

IMPA-Kod 45 08 41

İşleme
Denetlenmesi gereken yere püskürtünüz. Boşluk olan yerlerde
kabarcık oluşur. Yüksek hassaslıktan dolayı en ufak delikler bile
bulunur.

Depolama
Basınçlı kap: güneş ışığından koruyun ve + 50 ° C'yi aşan
sıcaklıklara maruz bırakmayın.

Güvenlik ve Sağlık
WEICON ürünlerini kullanırken AB Güvenlik Bilgi Formlarında
(www.weicon.com) yer alan fiziksel, emniyet tekniği, toksikolojik ve
ekolojik verilere ve talimatlara uyulmalıdır.

Mevcut ambalaj boyutları:
11651400-39 Kaçak Arama Sprey 400 ml


