SVAŘOVÁNÍ

DEFOS®
DEFOS® je výrobek ve spreji určený pro jednoduchou
kontrolu těsnosti svarů a šroubových spojů potrubí
při jeho tlakových zkouškách. Obsahuje inhibitor koroze.

POUŽITÍ
DEFOS® umožňuje jednoduchou kontrolu těsnosti svarů a spojů potrubí i celých zařízení při tlakových zkouškách.
Kontrolovaná místa stačí pouze postříkat a při úniku vzduchu či plynu se únik projeví tvorbou pěny. Tím jednoduše
rozpoznáme netěsnost systému. Tento výrobek se uplatňuje zejména při instalaci nových potrubí, ale i při kontrole
systémů starých. Aby výrobek nepodporoval korozi, obsahuje inhibitor koroze. Neovlivňuje kvalitu opravovaných svarů.

VÝHODY
snadná aplikace

obsahuje inhibitor koroze

neovlivňuje kvalitu svaru

NÁVOD K POUŽITÍ
DEFOS® nastříkejte ze vzdálenosti cca 20 cm na kontrolované místo. Pokud je v potrubí tlak, tak se případná netěsnost
v kontrolovaném místě projeví tvorbou bublinek a pěny. Po odzkoušení je možné kontrolované místo otřít hadrem.

BEZPEČNOST PRÁCE
TECHNICKÁ DATA
Hodnota pH

6

Tenze par (20 °C)

520 kPa

Hustota (20 °C)

1025 kg/m3
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DEFOS®
OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

0,5 l rozprašovač

201 205

10 l kanystr

201 210

25 l kanystr

201 225

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasiﬁkovány, značeny a
vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který
je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni
uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný
postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou
postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je
uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné
chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO ® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu
svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.
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