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Informações sobre o produto
Localizador de vazamentos fluorescente K
Descrição
Líquido solúvel para detecção de fugas para a
localização rápida e precisa da entrada de água e
ruídos de vento. A mistura pronta a utilizar possui
uma grande capacidade de fluência e é fluorescente,
permitindo localizar logo após alguns minutos a
entrada ou saída de água através da iluminação com
uma luz indicadora (lanterna UV). Desta forma,
evitam-se ajustes posteriores ou reclamações após a
reparação de danos de acidentes ou na montagem de
tejadilhos de vidro ou de correr.

Características
-

A nossa informação baseia-se em estudos
cuidadosos e pode ser considerada fiável,
contudo só pode aconselhar sem compromisso.

fluorescente
aplicação fácil
capacidade de fluência excelente
aplicação multifuncional
lavável

Dados técnicos
Base

fluorescent dye

Côr / aspecto

light brown

Odor

characteristic

Solvência em água

mixable

Forma

liquid

Relação de mistura

1:10 bis 1:500

Densidade a 20°C

1,17 g/ml

Tempo mínimo de conservação na
embalagem original fechada

36 meses

Campos de utilização
Usado para localizar a entrada de água após a
reparação de vidros ou do tecto de abrir, após
acidentes, e usado para localizar rápida e
exactamente ruídos do vento. Pode-se também
localizar fugas de água nos sistemas de refrigeração
do radiador.

Utilização
Dependendo do campo de utilização, introduzir no
circuito de refrigeração ou dissolver em pelo menos
0,5 l de água e pulverizar sobre toda a superfície do
ponto suspeito utilizando a garrafa com bomba
pulverizadora da LIQUI MOLY (Art. n.° 3316). Depois de
alguns minutos, já é possível localizar a entrada ou
saída de água através da iluminação com uma luz
indicadora. Pode-se remover depois com água limpa.

Embalagens disponíveis
50 ml Lata plástico
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