
 Deteta fugas em sistemas de ar 
comprimido e gás 

•  Aprovado pelo DVGW (Associação 
técnica e cientifi ca Alemã para gás e 
água)

• Deteção fácil e rápida de áreas sob 
pressão e com fugas, com sucesso 
garantido

• Não é infl amável, daí que também 
pode ser utilizado em instalações, 
recipientes e tubagens com gases 
infl amáveis

• Temperatura de aplicação: +5°C a 
+50°C

• Temperatura de congelação: 0°C 

 As instruções de aplicação são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. 
Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes da utilização. Devido à grande variedade de aplicações possíveis, 
condições de processamento e armazenamento, não podemos garantir um determinado resultado da aplicação. Não 
assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha 
gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do 
acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos 
uma qualidade constante dos nossos produtos e reservamos o direito de efetuar melhorias e alterações técnicas. 

Conteúdo Art.-Nr. Qt./Emb. 
0,4 l 0890 20 1/12

5 l 0890 201 1

20 l 0890 300 20 1

Produtos complementares Art.-Nr.
Torneira DN 45 com união DN 45 para bidão plástico de 5 l 0891 302 01
Torneira plástica DN 60 com união DN 60 para bidão plástico de 20 l e barril 
plástico de 60 l 0891 302 03

Lata REFILLO®mat 0891 881 7

 Semelhante à ilustração 

  Campos de aplicação 
 Adequado para verifi car sistemas de 
travões hidráulicos, pneus, tubagens, 
válvulas, canalizações, equipamentos, 
recipientes sob pressão, sistemas de 
compressão, etc.  

  Nota 
 É resistente à geada, pode ser aplicado 
de novo após o degelo.

Durante a aplicação em sistemas que 
contêm oxigénio, é preciso garantir 
que estes estejam, constantemente, sob 
pressão durante o teste. Caso contrário 
o líquido de deteção poderá entrar no 
sistema e reagir com o oxigénio, devido 
à baixa pressão. Limpar os resíduos do 
líquido de deteção de fugas com água 
limpa, imediatamente após o teste.

Pulverizar brevemente as áreas 
suspeitas; as fugas são imediatamente  
detetadas através da formação de 
bolhas  

 SPRAY DE FUGAS   

Cor Incolor

Cheiro Típico do produto

Base química Água, sabão e glicol

Validade após produção 24 meses
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