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A Micro-Check egy roncsolásmentes repedésvizsgá!ó a

festék-behatolási eljárás segítségével,gyors,

biztos és gazdaságos ellenőzést végezhetünk vele:

fémeken, nem-fémeken, üvegen, múanyagon, műgyantákon, keramikus és rokon anyagokon

Felhasználási terület
hegesztési varratok, öntvények, csövek, tartályok, vezetékek stb.
iparban, repülőgép- és műszer-iparban

A

a hajógyártásban, szivattyú- és turbina-

Micro-Check-hez nincs szükség különleges szerszámokra vagy felszerelésekre; egyszerűen a

következőkben leírtak szerint járunk

W

el:

1. !épcső
tisztítás

lépcső

A Micro-Check Tisztító oldja a zsír- és szennyezódésmaradékokat
tisztítjaazellenőrzendőfelületeket
,10

behatolás

A Micro-Check Behatoló, piros, felszórása majd kb.
hatni hagyjuk. A legkisebb repedésekbe is behatol.

3.

lépcső
lemosás

A Micro-Check Festékeltávolító eltávolítja a felesleges Behatolót
a felületról, anélkül, hogy a hibahelyekből kimosná,

4, lépcső

A Micro-Check Elöhívó, fehér, felszórása, majd rövid száradási
idő után minden hibahelyet pirossal kimutat.

2.

előhívás

percig

A Micro-Check Behatoló és Előhívó szegény kloridokban és szulfátokban (nem kell megjelölni).

A

mikropórusok

és hajszálrepedések a

kimutatás után,

a

,,DIAMANT" Dichto1-|al, Multimetal1-|al vagy PlasticmetaI1-1al.

károsodás mértékétőlfüggően javíthatók

Kérjen további tájékoztatást!

Egységcsomag

Micro-Check Tisztító

500
500
500
500

Behatoló

Lemosó
Elóhívó

Raktározhatóság

Eredeti csomagolásban

spray
spray
spray
spray

ml
ml
ml
ml

- 24 hónap (száraz hűvös helyen)
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Felhasználási tanácsainkat szóban, írásban, kísérleteinkalapján a legiobb tudásunk és tapasztalataink szerint adjuk tájékoztatásként. Ez vonatkozik esetleg harmadik,
stb. személyekkel szémben is, de nem mentesíti a fe|használót annak Vizsgálatától, hogy a szállított termékeink a megrendeló egyedi technológiai és felhasználási
körülményei mellett alkalmasak-e céljainak. A felhasználást ellenórizni nem tudjuk, így ezért felelósséget sem vállalhatunk. Bármilyen eseileges kárigény is kizárólag
csak az általunk szállított és a megrendeló által rendeltetésénekmegfelelóen, elóírásszerűen, az adott esetben felhasznált anyagértékre vonatkozhat. Természétesen
csak kifogástalan minóségú árút szállítunk, általános eladási és szállítási feltételeink szerint, Minden múszaki adat függ az adott ierheléstól, A konkrét felhasználási
adatokat mindén egyedi esetben közöljük,

(2007-04-18)
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