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Szivárgás, elillanó gázok  
és levegő keresésére szolgáló spray.

Rendelési kódok:

Megnevezés Raktári kód Csomagolás Térfogat / mérete Rendelési sz.

Leak Finder RLF Spray 400 ml 1 35039

Tulajdonságok: Előnyök:
• Egyszerű használat, tökéletes 

megbízhatóság alacsony nyomásnál, is
• Segít az energia spórolásában és 

költséghatékony
• Ökologikus, rozsdamentes és tűzálló • 360 os szelep alkalmazás minden 

szögben
• A hőmérséklet tartomány -20° tól +50° ig
• A DIN EN 14291 szabvány alapján 

tesztelve
• Új szelep pontosabb alkalmazással 

(1 cm-es szívócsonk)

Alkalmazás:

A LEAK FINDER egy speciális vízalapú készülék, mely a szivárgást és a levegő, gázok elillanását 
méri. Mivel a használata egyszerű, a legtöbb iparágban és üzemben alkalmazzák a sérült helyek 
gyors felfedéséhez. Ezzel jelentősen lerövidíthető az adott berendezés javítási ideje. Az olyan műsze-
rek és berendezések szivárgását méri és ellenőrzi, melyek sűrített levegővel vagy gázzal működnek, 
pl. Tömlők, magas nyomású palackok (a tűzoltó készülékeket is beleértve), a levegő és gázok tömí-
tésének működésének, légnyomással működő fékberendezések, csövek stb. ellenőrzésére szolgál. 
A csővezetékek hegesztésénél a hegesztési varratok minőségét ellenőrzi még a csővezetékek üzem-
be helyezése előtt. A spray bármely helyzetben és fekvésben használható, így a nehezen elérhető 
helyekhez is hozzáfér. A spray alkalmazási hőmérséklete -20 °C-tól +50 °C-ig.

Leak Finder
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Egészségügyi és biztonsági használati utasítás:

Információk a termék és a csomagolás biztonságos használatáról a biztonsági adatlapon találhatók.

Nyilatkozat:

Minden információ maximális gondossággal lett megadva. Ennek ellenére célszerű, hogy minden felhasználó maga 
tapasztaljon ki minden terméket, saját felhasználásának megfelelően. A RETECH HUNGÁRIA kft nem vállalja a fe-
lelősséget a termék nem a célnak megfelelő használatáért. A RETECH semmi esetben nem vállalja a felelősséget, 
a véletlen károkért, sem a nem az elő-írásoknak megfelelő használatból származó károkért, vagy a más keres-
kedőknek továbbértékesített termékért sem.

A cég címe:

RETECH HUNGÁRIA Kft.,  Áchim András utca 19, 9025 Győr, Adószám: 13049414-2-08  
Tel: 0036/96/518 707, Fax: 0036/96/518 708, e-mail: iroda@retech.com

Használati utasítás:

1. Használat előtt a dobozt alaposan rázza fel.

2. Alkalmazza az ellenőrizni kívánt helyre kb. 25-30 cm-es távolságból.

3. Emelkedő buborék jelzi a szivárgási pontokat

4. Használat után mossa le a LEAK FINDER-t vizzel.

Figyelmeztetés: Nem szabad használni ha a készülék feszültség alatt van!

CSAK SZAKMAI ÉS IPARI FELHASZNÁLÁSRA!


