СПРЕЙ ПЕНЕТРАНТИ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПУКНАТИНИ И ДЕФЕКТИ В ЗАВАРКИ
Почистващ спрей METACLEAN 300 (обезмаслител LOCT-2155 или друг универсален обезмаслител)
Предназначение: Спрей Metaclean 300 е почистващ детергент за метали и твърди повърхности.
Премахва масло, смола, грес и петна от всякакви повърхности. Премахва остатъци от червения
пенетрант (Pentrix 100) и белия проявител (Rivelex). Подходящ за почистване на желязо, стомана,
алуминий и пластмаси. Изпарява се бързо, без да остави мазни следи.
Опаковка: Контейнери под налягане, 400мл.
Съхранение: Далеч от пряка слънчева светлина и температури над +50ºC. Не повреждайте опаковката
след употреба и не я излагайте на открит огън. Избягвайте директно вдишване на съдържанието и
пръскане в очите. Да се използва в добре проветрявани помещения. Използвайте предпазно облекло и
ръкавици. Производителят не носи отговорност за увреждания и щети в случай на неправилна употреба
на продукта. За професионална употреба. Да се пази далеч от деца! ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЗАПАЛИМО.

Пенетрант Pentrix 100 AUTO-2407
Предназначение: Спрей Pentrix 100 е червен пенетрант, подходящ за търсене на пукнатини, получени
при заваряването. Той прониква на най-трудно достъпни места, подчертавайки пукнатините и шуплите в
желязо и други материали. Не причинява корозия на метали като мед,стомана, алуминий, титан,
магнезий и др. Използва се в комбинация с белия проявител Rivelex. Отстранява се с вода или
разтворител.
Употреба: Почистете детайла предварително сMetaclean 300. напръскайте с Pentrix 100 желаната част
(заварката) и изчакайте от 10 до 30 мин., за да подейства. Почистете третираната повърхност с вода или
разтворител и след това напръскайте с белия проявител Rivelex 200.
Опаковка: Контейнери под налягане, 400мл.
Съхранение: Далеч от пряка слънчева светлина и температури над+50ºC. Не повреждайте опаковката след
употреба и не я излагайте на открит огън.Избягвайте директно вдишване на съдържанието и пръскане в
очите. Използвайте в добре проветрявани помещения.Използвайте предпазно облекло и ръкавици.
Производителят не носи отговорност за увреждания и щети в случай на неправилна употреба на продукта.
За професионална употреба. Да се пази далеч от деца! ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЗАПАЛИМО.
Rivelex 200 AUTO-2408
Предназначение: Rivelex 200 е бял проявяващ спрей за откриване на пукнатини и шупли в заваръчния
шев. Използва се в комбинация с Pentrix 100. Изсухва бързо, оставяйки бял прах върху повърхността.
Използвайте Metaclean 300, за да отстраните остатъците.
Употреба: Разклатете добре. Напръскайте от около 20 см желаната повърхност, която предварително е
обработена с Pentrix 100. Изчакайте 10 мин. докато пукнатините станат ясни и лесно видими.
Опаковка: Контейнери под налягане, 400мл.
Съхранение: Далеч от пряка слънчева светлина и температури над+50ºC. Не повреждайте опаковката
след употреба и не я излагайте на открит огън.Избягвайте директно вдишване на съдържанието и
пръскане в очите. Използвайте в добре проветрявани помещения.Използвайте предпазно облекло и
ръкавици. Производителят не носи отговорност за увреждания и щети в случай на неправилна употреба
на продукта. За професионална употреба. Да се пази далеч от деца! ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЗАПАЛИМО.
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