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 ADITIVO UV PARA DETECÇÃO DE FUGAS  Aditivo fl uorescente para 
detecção de fugas em sistemas 
de ar condicionado de gás 
R134a e R1234yf.

 Versátil
Pode ser utilizado em sistemas de 
ar condicionado com compressor 
eléctrico (híbrido, Start/Stop e veículos 
eléctricos).

 Aplicação simples e fácil
  Poupança de tempo e dinheiro. Fácil 
formação do utilizador.

 Elevada proporção de 
substância fl uorescente
    Maior facilidade na detecção de 
fugas dado a elevada fl uorescência na 
reacção com a luz UV. Facilidade de 
utilização em motores sujos.

  Pode permanecer no circuito 
após a aplicação
    Não é necessário purgar os sistemas
após a utilização. Controlo prolongado 
das fugas.

 Aditivo com 240 ml
  32 doses para veículos ligeiros ou 16 
para veículos pesados.

Doseador de 10 ml
   Permite uma dosagem mais simples e 
exacta.

Compatível com óleo PAG, POE 
e Ester

Nota:
Use sempre óculos de protecção 
adequados quando utilizar a luz UV.

Estas informações são apenas recomendações que se baseiam na nossa experiência. São necessários testes prévios! 
Garantimos a qualidade consistente dos nossos produtos e reservamos o direito a alterações técnicas.

Aplicação:
 Aplicar 7,5 ml (1/4 oz) em veículos ligeiros ou 15 ml (1/2 oz) em veículos pesados 
para 240 ml (8 oz) de óleo PAG ou POE, sufi ciente para um serviço de ar 
condicionado.

Aplicação com Estação de carga A/C:

Descrição Conteúdo ml Art.-Nr. Qt./Emb.
Aditivo UV fl uorescente com doseador 240 0892 764 134 1
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• Purgar o gás do sistema A/C e pô-lo a 
vácuo.

• Desconectar o depósito de óleo PAG da 
estação de carga (ver fi gura 1).

• Encher o recipiente medidor do óleo com 
o aditivo e conectá-lo ao racor do 
recipiente do óleo novo (ver fi gura 2-3).

• Introduzir o aditivo no circuito de A/C 
através da estação de carga e verifi que 
se há fugas com o kit de Detecção UV 
12V 100W, Art.-Nr. 0964 764 009.

Aplicação com Seringa para Aditivo, Art-Nr. 0764 000 865/866:

• Puxar o pistão da seringa e 
abri-la em posição vertical 
desenroscando a tampa.

• Encher a seringa com aditivo e 
fechá-la enroscando a tampa.

• Girar a parte rotativa da 
seringa para purgar a 
mangueira.

• Com o motor parado, ligar a 
mangueira ao racor de baixa 
pressão, girar a parte rotativa 
da seringa para a direita e 
aplicar a quant. pretendida de 
aditivo através da escala lateral.


