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Детектор витоків
Призначений	для	швидкого	візуального	визначення	ділянок	витоків	стисненого	повітря	і	газів	в	системах,	що	знаходяться	під	тиском.

Схвалений DVGW - німецьким 
інститутом водо- та газопостачання
Дозволяє легко і швидко виявити 
витоки під час роботи системи
Точна	діагностика	за	короткий	час
За	наявності	високого	тиску	в	системі,		витоки	
можуть	бути	виявлені	через	найдрібніші	тріщини                                                               

Незаймиста речовина 

!!! Можна тестувати системи з 
горючим газом

Технічні характеристики:
Арт. № Арт. №
089020 089027

Хімічна	основа	 вода,	мило,	гліколь вода,	мило,	гліколь

Густина	при	+20°С	 0.955	г/мл 1,02	–	1,04	г/мл

Колір	 безбарвний безбарвний

Значення	рН	 7 7,0	–	8,0

Температура	застосування	 +5...+50°С -15...+50°С

Температура	замерзання	 0°С -25°С

Об’єм 400 400

Упаковка,	шт 1/12 1/12

Спосіб застосування:
Розпилити	на	випробувальну	поверхню	
з	відстані	40	см.	У	місцях,	де	порушена	
герметизація,	будуть	з'являтися	бульбашки.	
Для	виявлення	витоків	через	мікротріщини	
необхідно	збільшити	час	витримки.

Простий у використанні
Економія	часу

Не стікає з вертикальних поверхонь
Захист від корозії
До	складу	доданий	антикорозійний	
компонент,	що	захищає	металеві	поверхні

Може використовуватися на деталях, 
виготовлених з металу, деревини, скла, 
кераміки, поліетилену і поліпропілену

Галузь застосування:
Застосовується	для	видалення	залишків	
твердих	прокладок	(ущільнення	головки	блоку	
циліндрів	і	колектора	вихлопної	системи),	
затверділого	герметика	(моторного	герметика),	
застиглого	клею	(ціанокрілата	і	анаеробних	
складів),	фарб,	лаків,	масел,	консистентних	
мастил,	смоли

Увага!
Не	наносити	на	пофарбовані	поверхні.	Перевірити	сумісність	перед	використанням.	
Не	застосовувати	для	полівінілхлориду,	синтетичних	матеріалів,	і	чутливих	до	хімічного	
впливу	пластмас

!

Засіб для видалення герметика
Видаляє	герметики,	клеї,	фарбу,	смолу	та	інше	за	декілька	хвилин

Аерозоль
Об'єм, мл Арт. № Уп., шт.

300 08931000 1/6
Спосіб застосування:
Добре	струснути	балон.	Нанести	з	відстані	
20-30	см	на	оброблювану	поверхню.	
Через	5-10	хв	видалити	залишки	з	
поверхні,	використовуючи	відповідний	
інструмент.

Увага!
Після	заморожування	не	втрачає	свої	якості,	може	бути	використаний	після	
розморожування

!
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Ультрафіолетовий детектор витоку кондиціонера
Флуоресцентна присадка для 
визначення витоків в системах 
кондиціонування
• Достатньо для 32 застосувань в автомобілі 

або 16 застосувань у вантажівці
• Сумісний з ПАГ і ефірним маслом
• Висока частка флуоресцентних інгредієнтів
• Не пошкоджує кільця ущільнювачів і 

ущільнення

Об'єм Арт. № Уп., шт.

240 мл 0892764134 1

Детектор витоку холодоагенту
Професійний спрей для виявлення 
витоків. Створює в'язке покриття, яке 
дозволяє легко виявити витоки
• Екологічно чистий, змивається водою

Об'єм Арт. № Уп., шт.

500 мл 1900012694 1

Детектор витоку газів PLUS
Тестова піна для швидкого і 
безпечного виявлення ділянок витоку, 
мікровитоків і мікротріщин
Просте і швидке використання
• Надійна діагностика в короткі терміни
• Легко знайти навіть незначні витоки, а 

також витоки, що проявляються тільки при 
високих навантаженнях

Незаймистий. Також можливе застосування 
для виявлення витоків горючих газів

Діапазон робочих температур (від 
-15° C до + 50° C), протестований 
відповідно до DIN51421. Підходить для 
кріогенних газів

Нейтральний рівень pH
• Не викликає корозії металів
• Не викликає корозійного розтріскування 

пластмас, таких як ПВХ або ПЕ

Об'єм Арт. № Уп., шт.

400 мл 089027 1


