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Cechy charakterystyczne

Zakres zastosowań
	 	Wygodne	lokalizowanie	nieszczelności	w	

połączeniach	gwintowych,	rurociągach,	
połączeniach	kołnierzowych	i	spawach	
będących	pod	ciśnieniem

	 	Kontrola	armatury	gazowej	i	pneumatycznej,	
urządzeń	lutowniczych	i	spawalniczych,	układów	
hamulcowych,	aparatów	tlenowych,	palników	
Bunsena,	zbiorników	sprężonego	powietrza,	
przyłączy	gazowych	i	sprężonego	powietrza,	
grzejników	przepływowych,	gaśnic,	baterii		
butlowych,	kuchenek	gazowych,	urządzeń	do	
napełniania	butli	gazowych,	gazowych	urządzeń	
grzewczych,	opon,	instalacji	klimatyzacyjnych	i	
chłodniczych,	materaców	dmuchanych,	
sprężarek,	akwalungów	i	wielu	innych	urządzeń

	 	Do	wykrywania	nieszczelności	poprzez		
tworzenie	pęcherzy

	 	Niepalny
	 	Zgodny	z	normą	EN	14291
	 	Neutralne	pH
	 	Niekorozyjny
	 	Przyjazny	dla	środowiska
	 	Zastosowanie	w	temperaturze	od	-15° C	do	

+50° C
	 	Stabilność	przy	przechowywaniu:	24	miesiące
	 	Zawór	360°	

Korzyści
	 Prosta	i	szybka	diagnostyka
	 Nie	działa	agresywnie	na	metale
	 Nie	powoduje	pęknięć	naprężeniowych	w		

	 tworzywach	sztucznych
	 Wykrywa	najmniejsze	nieszczelności	

 Aprobata DVGW

Wykrywacz nieszczelności 
- Premium -
Wykrywacz nieszczelności
- Premium -
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Wraz z drukiem niniejszej wersji wszystkie wcześniejsze tracą ważność.
Aktualna dokumentacja (Ulotka, Karta charakterystyki) znajduje się na stronie www.beko-group.com
Firma zastrzega sobie prawo do zmian technicznych!  Data druku: 02/2023.   Nr art. 296 8 400 9PL

Katalog Online:

Wykrywacz nieszczelności 
- Premium -
Wykrywacz nieszczelności 
- Premium -
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Opakowanie 400 ml
Nr art. 296 8 400

 Warsztaty samochodowe i przemysł motoryzacyjny
 Konstrukcje metalowe i maszyny
 Instalacje sprężonego powietrza
 Instalacje sanitarne
 Przemysł
 Dystrybucja gazu

Obróbka
Przed użyciem mocno wstrząsnąć. W razie potrzeby 
odsłonić kontrolowane miejsce i wytworzyć ciśnienie w 
przewodach. Spryskać wykrywaczem nieszczelności 
TecLine -Premium- z odległości 30 - 50 cm. Nieszczelne 
miejsce można rozpoznać po bardzo intensywnym  
spienieniu środka. Po kontroli oczyścić części wodą.

Obszar zastosowań
 Nie stosować do przewodów z tlenem!
 Nadaje się do gazów takich jak azot, propan, butan, gaz  

 miejski i ziemny, acetylen, dwutlenek węgla (CO2),  
 sprężone powietrze, argon itp.

  W przypadku nieprawidłowego i niefachowego użycia 
wyklucza się wszelką odpowiedzialność za produkt.

  Produkt przeznaczony do użytkowania 
 profesjonalnego oraz przemysłowego.

  Przed użyciem zapoznać się kartą bezpieczeństwa 
produktu!

Wskazówki

Parametry techniczne
Odporność temperaturowa od 0° C do +50° C

Temperatura użycia od -15° C do +50° C

Kolor biały

Zapach bezzapachowy

Gęstość ok. 1,05 g/cm³

Wartość pH 7,5 (przy +20° C)

Lepkość niska

Okres przydatności 24 miesiące

Przechowywanie w temperaturze nie przekraczającej +40° C, w suchym miejscu

Zawartość/opakowanie Puszka 400 ml 12 sztuk/karton 1008 sztuk/palecie


