SPECIÁLNÍ PRODUKTY

DETEK - KITT
SADA NA
DETEKCI TRHLIN
DETEK – KITT je speciální barvicí systém určený
na zjišťování a kontrolu povrchových trhlin, pórů, svarů
apod. Sada se skládá ze 3 speciálních sprejů, které se
používají samostatně v jednotlivých krocích. SPECIÁLNÍ
ČISTIČ-01 KONTRASTER-02 VÝVOJKA-03

VÝHODY
rychlá a spolehlivá metoda kontroly povrchů

jednoduchá manipulace

vysoká citlivost

široké uplatnění

pro kovové i nekovové materiály

NÁVOD K POUŽITÍ
Kontrolovaný povrch zbavte nečistot. Před aplikací spreje vždy protřepte a nanášejte ze vzdálenosti 25 cm. Zkoušené
místo důkladně vyčistěte pomocí přiloženého ČISTIČE-01 a nechte vyschnout. Ve druhém kroku nastříkejte
na kontrolované místo v tenké rovnoměrné vrstvě KONTRASTER-02. Doba působení kontrastéru při teplotě materiálu
15°C až 30°C se pohybuje v ozmezí 10 – 20 minut. Následně místo opět očistěte pomocí ČISTIČE-01 a nechte vyschnout.
V posledním kroku aplikujte VÝVOJKU-03. Poškozená místa a praskliny se po 1 – 2 minutách zbarví červeně.

OBLAST POUŽITÍ
DETEK – KITT se používá všude tam, kde je potřeba zjistit netěsnost nebo poškození určitého místa nedestruktivní
metodou. Je vhodný k údržbě a kontrole dlouhodobě zatěžovaných součástí a dílů ve všech oblastech průmyslu,
strojírenství, výrobě, dopravě, energetice, letectví apod. Doporučuje se k použití při kontrole svarů, trhlin, mikropórů
a netěsností všeho druhu jak na kovových materiálech, tak na slitinách kovů, materiálech z keramiky, mědi mosazi apod.

BEZPEČNOST PRÁCE
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DETEK - KITT SADA NA DETEKCI
TRHLIN
TECHNICKÁ DATA
3 x sprej 400 ml

OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

sada

203 350

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.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz
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