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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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WEICON Leak Detection Spray "viscous"

Gaz hatlarındaki sızıntıların tespit edilmesini sağlar
DIN-DVGW tarafından test edilmiştir

WEICON Kaçak Arama Spreyi Koyu kıvamlı, gaz hatlarındaki
çatlakların veya sızdıran yerlerin güvenli, basit ve hızlı tespiti için
kullanılır. Sprey karbon dioksit (CO2), propan, bütan, asetilen,
oksijen, şehir gazı ve doğal gaz, azot, nitrik oksit (N2O) ve
hidroflorokarbon gazlarla tehlikesizce kullanılabilir. Kaçak Arama
Spreyi Koyu kıvamlı yanıcı değildir.

Basınçlı hava veya gaz halindeki maddelerle çalışılan her yerde;
örneğin boru hatları, hortumlar, bağlantı parçaları, armatürler,
vanalar, bağlantı aparatı ve adaptörlerle kullanılabilir.

Teknik bilgiler

Raf ömrü 24 Ay

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:
11653400-39 WEICON Leak Detection Spray "viscous" 400

ml


