LEAK DETECTION 4C

LIST

DETEKTOR ÚNIKU PLYNU

LEAK DETEC TION 4C | TECHNICKÝ

CHARAKTERISTIKA
prostředek na vyhledávání trhlin
na místě úniku se vytvoří bublinky
vhodný na armaturách tlakových
a plynových potrubí
nepůsobí korozivně

OBLASTI POUŽITÍ

ZÁRUČNÍ DOBA

LEAK DETECTION 4C je použitelný například pro uzavírací
ventily, armatury, autogenní svářečky, brzdová zařízení, hořáky,
tlakové nádoby, tlakové přípojky, regulátory tlaku, hasicí přístroje, příruby, baterie lahví na stlačený plyn, plynové přípojky, dopravníky plynu, plynová topení, pneumatiky, zařízení na topný
plyn, klimatizace, kompresory, chladící agregáty, pájecí zařízení,
potrubí, hadicová spojení, ocelové lahve, ventily, šroubová spojení, přívody atd.

Je-li výrobek skladován dle uvedených podmínek, je jeho
záruční doba 24 měsíců od data vyskladnění.

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI
Skupenství (při 20 °C): pěna
Barva: bílá
Zápach (vůně): bez zápachu
Relativní hustota (při 20 °C): 1 g/cm3

SKLADOVÁNÍ
Skladovací prostory musí být odvětrané a zabezpečené proti
požáru. Skladujte v chladu, suchu, bez účinku přímého slunečního záření. Obaly uchovávejte pečlivě uzavřené. ve svislé poloze,
tak aby se zabránilo úniku. Zabraňte neoprávněnému přístupu.
Neskladujte společně s potravinami a nápoji. Nevylévejte do kanalizace.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST
Tento informační materiál nenahrazuje bezpečnostní list.
Před použitím výrobku si důkladně přečtěte bezpečnostní list.

NÁVOD NA POUŽITÍ
Před použitím důkladně protřepejte. Naneste LEAK DETECTION
4C na určené místo se vzdálenosti cca 20 až 30 cm. Netěsnost se
ukáže jako místo tvorby bubliny.

BALENÍ
LEAK DETECTION 4C je dodáván v balení 400 ml spray.

PROHLÁŠENÍ: Údaje v technickém listu se opírají o současný stav vědomostí a zkušeností. Údaje
neznamenají záruku vlastností. Směs smí být použita pouze způsobem uvedeným v technické dokumentaci. Osoby, které nakládají se směsí, mají odpovědnost za bezpečnou manipulaci a používání
směsi v souladu s platnými předpisy. Tento technický list však muže jen právně nezávazně poradit,
zpracování výrobku je nutno poizpusobit konkrétním podmínkám. Firma 4CLEAN proto nemůže
pojmout žádnou odpovědnost za škody a ztráty zpusobené nevhodným použitím výrobku.

Prodejce: 4CLEAN s.r.o. - Hradešínská 1955/28, 101 00 Praha-Vinohrady
tel./fax: +420 487 857 225, email: 4clean@4clean. cz, www.4clean.cz

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.
Doplňující info na: www.4clean.cz

