
KAÇAK ARAMA SPREYİ PLUS Sızıntı yapan alanların, mikro 
kaçakların ve kılcal çatlakların 
yerlerinin hızlı ve güvenli bir 
şekilde belirlenmesi için test 
köpüğü.

Art.-Nr. 0890 27
Amb./Ad. 1
İçerik 400 ml
Renk Şeffaf
pH-değeri 7
Yoğunluk yaklaşık 1,03 g/ml
Yüzey gerilimi 22 mN/m
Silikon içermez Evet
AOX içermez Hayır

Uygulama alanı:
Basınçlı hava, basınçlı gaz, klimalar, 
kompresörler, kaynak üniteleri, havalı 
fren sistemleri, lastikler, hortumlar ve 
taşıma tanklarındaki tüm teknik veya 
tıbbi gazlar için uygundur. Azot, propan, 
bütan, havagazı, asetilen, karbondioksit, 
argon, hava vb. gibi basınçlı gazlar 
içindir.

Talimatlar
Basınçlı parçalara 40 cm mesafeden 
püskürtün. Kaçak olan noktalarda 
köpük baloncukları oluşacaktır. Mikro 
kaçaklar olduğundan şüphe ediliyorsa 
püskürtülen alanı bir süre gözlemleyin. 
Ardından parçaları su ile durulayın.
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Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce ürünü test edin. Çok 
sayıda uygulama ve depolama/kullanım koşulu nedeniyle belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz 
müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde, sağlanan danışma veya 
servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmedikçe ya da danışman kasıtlı 
olarak davranmadıkça bu hizmet, herhangi bir sorumluluk kabul edilmeden sağlanır. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini 
garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.

Alman Gaz ve Su Teknik 
ve Bilimsel Birliği (DVGW) 
tarafından onaylanmıştır (Test 
raporu NG-5170BQ0463)
 DIN EN 14291 standardına uygundur.

Kolay ve hızlı uygulama
•  Kısa süre içinde güvenilir teşhis.
•  Sadece yüksek basınç altında ortaya 

çıkan en küçük kaçaklar bile kolayca 
tespit edilebilir.

Yanıcı değildir.
•  Yanıcı gazlarda bile güvenli şekilde 

kaçak arama işlemi yapılabilir.

Sıcaklık uygulama aralığı (-15°C 
ila +50°C), DIN51421'e uygun 
olarak test edilmiştir
•  Soğuk ortam sıcaklıklarında 

kullanılabilir.
•  Soğuk gazlar için uygundur.

pH-nötr.
• Metallere zarar vermez.
•  PVC veya PE gibi plastikler üzerinde 

gerilim korozyonu çatlamasına sebep 
olmaz.

Korozif değildir.

Oksijenden etkilenmez.

Sağlığa zararlı değildir.

Çevre ile uyumludur.
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