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1. Descriere generală 

Detectează şi localizează rapid cu un 
înalt coeficient de siguranţă scurgerile de 
gaze şi pierderile de presiune în ţevi, 
sisteme presurizate, prin formarea unor 
bule foarte vizibile. Poate fi folosit 
pentru gaz natural, propan, butan, 
acetilenă, LPG, nitrogen, dioxid de 
carbon, aer comprimat, agenţi frigorifici, 
oxigen şi alte tipuri de gaze. Compatibil 
cu metale şi plastice. Nivel de 
biodegradare OECD 301B: 31%.  

   
 

2. Caracteristici  
•  Poate fi utilizat pentru majoritatea tipurilor de gaz.. 
•  DVGW (Deutche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches) a aprobat conform EN 14291:NG-5170AS0069. 
Îndeplineşte cerinţele of MIL-L-25567 pentru compatibilitatea cu oxigenul. Testarea sistemelor cu oxigen trebuie 
efectuată cu grijă, iar reziduurile de produs nu trebuie lăsate să se acumuleze. 
•  Formulă de spumă stabilă. 
•  Necoroziv. 
•  Sigur pe toate suprafeţele metalice, fără vopsire. 
•  Supapă de pulverizare convenabilă 360° (invers) pentru aerosoli.  
 

3. Aplicaţii 
•  Pentru detectarea celor mai multe tipuri de gaze sub presiune  
 

4. Instrucţiuni 
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•  Aplicaţi o peliculă mai subţire 
•  Vor apărea bule de aer în locul exact în care sunt scurgeri. 
•  În caz de aplicare pe plastic, cupru sau sisteme cu oxigen, reziduurile de produs trebuie îndepărate cu apă.. 
•  A nu se folosi la echipamente sub tensiune. 
•  Pentru toate produsele CRC, sunt disponibile o fişă de date de siguranţă (MSDS) conform Reglementării 
CE nr. 2207/2006 Art.31 şi amendamente.  
 

5. Date tipice produs (fără combustibil) 
 Aerosol Masă 
Appearance Nu este disponibil. Lichid. 
Culoare Incolor. Incolor. 
Miros Neutru. Inodor. 
Density 0.999 g/cm3 (@ 20°C). 1.01 g/cm3 (@ 20°C). 
Flash Point Niciunul Niciunul 
pH 7.76 7.0 
Storage comment do not store < 0° DO NOT STORE < 0°C 
Surface tension active product Nu este disponibil. 27 mN/m 
NSF registration Nu este disponibil. 142802 Cat P1  
 

6. Ambalare 

Aerosol 12x500 ML Ref. : 10732 
Masă 2x5 L Ref. : 30058  
 

7. Remarci  
Produsul se poate separa la temperaturi mai mici, dar după dezgheţ, recondiţionarea este posibilă prin agitare.  
  
Toate declaraţiile din această publicaţie se bazează pe experienţa de service şi/sau pe testele de laborator. Datorită marii varietăţi de 
echipamente şi condiţii, precum şi factorilor imprevizibili umani implicaţi, recomandăm ca produsele noastre să fie testate în funcţiune 
înainte de utilizare. Toate informaţiile sunt oferite cu bună credinţă, dar fără garanţii explicite sau implicite. Această fişă de date tehnice 
poate să fi fost deja revizuită pentru motive cum ar fi legislaţia, disponibilitatea componentelor sau experienţe nou dobândite. În cazul în 
care solicitaţi, vă va fi trimisă cea mai nouă şi valabilă versiune a acestei fişe de date tehnice. Aceasta poate fi disponibilă pe site-ul nostru: 
www.crcind.com Vă recomandăm să vă înregistraţi pe acest site web pentru acest produs pentru a putea primi automat orice versiune 
viitoare actualizată. 
Versiune  CRC_GREEN-LEAKFINDER-20141211  

Data    
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