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KARTA TECHNICZNA

SPRAY DO WYSZUKIWANIA
NIESZCZELNOŚCI

OPIS PRODUKTU
Produkt  umożliwia  bezproblemowe  wyszukiwanie  nieszczelności

powstałych w miejscu będących pod ciśnieniem połączeń śrubowych,

kołnierzowych, rurach przesyłowych czy połączeń nitowych. 

WŁAŚCIWOŚCI
• przyjazny dla środowiska

• nie  tworzy niebezpiecznych związków m.in.  z  Co2,  propanem,

butanem,  acetylenem,  sprężonym  powietrzem,  gazem

ziemnym, gazem oświetleniowym, azotem, podtlenkiem azotu

(N2O) oraz fluorowanymi węglowodorami

• niepalny, niedrażniący, nie działa korodująco

• sprawdzony   pod   kątem   norm   niemieckich:   

DIN-DVGW-Reg.Nr.: NG5170AO0758 (woda i gaz)

ZASTOSOWANIE
• zawory odcinające, armatura, autogenowe aparaty spawalnicze

• układy hamulcowe, palniki Bunsena, kochery kempingowe

• przyłącza sprężonego powietrza, podgrzewacze ciśnieniowe

• gaśnice, lutownice, butle sprężonego powietrza, regulatory ciśnienia

• zawory gazowe, piecyki gazowe, grzejniki gazowe, dystrybutory gazu, zbiorniki gazowe,

rurociągi

• klimatyzatory, kompresory, instalacje grzewcze, agregaty chłodnicze

• materace powietrzne, opony i dętki gumowe, sprzęt do nurkowania, wentyle

• połączenia wężem, kołnierze stalowe, połączenia śrubowe

• temperatura stosowania mieści się w zakresie od 0 °C do +50 °C.

SPOSÓB UŻYCIA
Pojemnik intensywnie przez ok. 2 minuty wstrząsnąć. Miejsca podejrzewane o brak szczelności

odsłonić i popryskać z odległości od 30 – 50 cm (przewody powinny być pod ciśnieniem). Puszkę

podczas  użycia  cały  czas  trzymać  prostopadle.  Nieszczelności  zostaną wskazane poprzez  silnie

powstające  w  ich  miejscach  bąble  piany.  Rury  z  tworzyw  sztucznych  krótko  po  sprawdzeniu

dokładnie obmyć czystą wodą.

Uwaga:  Środek  nie  może  być  stosowany  do  sprawdzania  szczelności  przewodów
doprowadzających tlen.

OPAKOWANIE Art.-Nr.:
300 ml spray        ALSU.D400

Wszystkie  wartości  i  zalecenia  bazują  na  kontrolowanych  testach  laboratoryjnych  względnie  na  doświadczeniach  praktycznych

i eksperymentach w czasie normalnych warunków pracy. Wiko Klebetechnik Sp. z o.o. nie gwarantuje tych danych i nie ponosi za nie

odpowiedzialności.  Z  powodu  wahań  w  czasie  składowania,  użycia  produktu  itp.  Wiko  Klebetechnik  Sp.  z  o.o.  nie  ponosi

odpowiedzialności za rezultat zastosowania. Zalecamy gruntowne wypróbowanie działania produktu przed głównym zastosowaniem.


