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Uwaga
Wszystkie informacje i zalecenia zawarte w niniejszym prospekcie nie stanowią cech gwarantowanych. One są oparte na wynikach naszych badań i doświadczeniu. Nie są one jednak wiązane z powodu nie znanych specialnych
warunków aplikacji i warunków przetwarzania nie możemy być odpowiedzialni za przestrzeganie. Gwarancja może być udzielona tylko na niezmiennie wysoką jakość naszych produktów. Zalecamy przeprowadzenie własnych
testów w celu ustalenia, czy określony produkt ma pożądane właściwości. Roszczenie z tego wynikające jest wykluczone. Procesor ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprawidłowe lub niewłaściwe użytkowanie.
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Leak Detector

Niepalny, nie powodujący korozji wykrywacz nieszczelności
z atestem DIN-DVGW, pieniący wykrywacz nieszczelności
zgodny z DIN EN 14291

Leak Detector jest niepalny i delikatny dla skóry, nie powoduje
korozji i posiada atest DIN-DVGW. Przeznaczony jest do szybkiego,
wygodnego i niezawodnego lokalizowania wycieków w postaci
pęknięć i porowatości na rurociągach ciśnieniowych. WEICON
Leak Detector nie tworzy żadnych niebezpiecznych mieszanek z
dwutlenkiem węgla, propanem, butanem, acetylenem, tlenem ani
gazem ziemnym. Leak Detector może być stosowany w układach
ciśnieniowych ze sprężonym powietrzem, gazem naturalnym
i płynnym wszędzie tam, gdzie istnieje ryzyko powstawania
wycieków na złączach, gwintach i mocowaniach. Podnosi
bezpieczeństwo eksploatacji hamulców pneumatycznych oraz linii
przesyłu gazu.
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Zapach niemal bezzapachowy

Okres przydatności 24 Monate

Właściwości DVGW-atest na powietrze oraz Co2

Barwa mleczny

Odporność termiczna Do +50 °C

nadaje się do przetwarzania y WSD 400 / WPS 1500

IMPA-Code 551631/32/33

Obróbka
Inhalt vor Gebrauch bzw. vor dem Umfüllen in Druckbehälter
(4-6 bar, z.B. in Druckluft-Sprühdose) schütteln. Nałożyć
materiał pędzlem lub za pomocą sprayu. Przy stosowaniu na
nieszczelnościach tworzą się bąbelki. Unikać kontaktu z oczami.
Zmyć zanieczyszczenia wodą.

Okres przydatności
Przechowywać szczelnie zamknięte w oryginalnym opakowaniu.
Chronić przed bezpośrednim światłem słonecznym. Temperatura
przechowywania nie może przekraczać +50°C. Pojemnik
przechowywać w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu.
Magazynować w suchym pomieszczeniu.

Bezpieczeństwo i zdrowie
Podczas użytkowania produktów WEICON należy
przestrzegać danych i przepisów fizycznych, bezpieczeństwa,
toksykologicznych i ekologicznych zawartych w naszych kartach
charakterystyki (www.weicon.de)..

Dostępne rozmiary pojemników:
15400005 Leak Detector 5 L
15400010 Leak Detector 10 L
15400028 Leak Detector 28 L

Akcesoria
15810001 Adapter do WDS 400- do napełniania z

układu centralnego powietrza sprężonego,
15811002 4-częściowy zestaw końcówek,
15811400 Puszka ciśnieniowa WSD 400, 400 ml
15831001 Zawór spustowy do opakowań zbiorczych

płynów technicznych WEICON,
15841500 Dozownik ciśnieniowy WPS 1500, 1,5 L
15841501 Przedłużacz do WPS 1500,
15842001 Pojemnik Standard, 500 ml


