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Aanwijzing
Alle in deze technische datasheets specificaties en aanbevelingen vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen.  Ze zijn gebaseerd op onze onderzoeksresultaten en ervaring. Ze zijn echter niet bindend, aangezien
wij niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de naleving van de verwerkingsvoorwaarden, aangezien wij niet op de hoogte zijn van de speciale toepassingsomstandigheden op de productielocatie van de gebruiker. Een
garantie kan alleen worden gegeven voor de constante hoge kwaliteit van onze producten. Wij raden u aan om zelf voldoende tests uit te voeren om te bepalen of het gespecificeerde product de door u gewenste eigenschappen
heeft. Een  hieruit voortvloeiende aansprakelijkheid is uitgesloten. De verwerker is als enige verantwoordelijk voor onjuist of oneigenlijk gebruik.
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Lekzoeker

niet brandbaar
anticorrosief
huidvriendelijk, DIN-DVGW getest

WEICON Lekzoek Spray is voor het snel, comfortabel en
betrouwbaar opsporen van lekkages (scheuren of poreuze
plaatsen) in persleidingen.

Lekzoek Spray vormt geen schadelijke verbindingen met
koolstofdioxide (CO2), propaan, butaan, acetyleen, zuurstof, stad-
en aardgas.

Het kan overal, waar met perslucht, aardgas of vloeibaar gas
wordt gewerkt, waar lekkage van kranen, schoefverbindingen
en aansluitingen optreden en als een grotere bijdrage voor de
veiligheid van luchtremmen en gasleidingen, worden toegepast.

technische gegevens

Geur Bijna geurloos

Opslagstabiliteit 24 Monate

Kenmerken DVGW getest voor zuurstof en CO2 geschikt

Kleur melkig

Temperatuursbestendigheid Tot +50 °C

Geschikt voor de verwerking met WSD 400 en WPS 1500

IMPA-Code 551631/32/33

Veiligheid en gezondheid
Wanneer U WEICON producten gebruikt dienen te allen tijde
de fysieke, veiligheidstechnische, toxicologische en ecologische
informatie en regelgeving in onze EC veiligheidsdatasheets
(www.weicon.com) in acht te worden genomen.

Beschikbare verpakkingsgroottes:
15400005 Lekzoeker 5 l

15400010 Lekzoeker 10 L
15400028 Lekzoeker 28 L

Accessoire:
15810001 Vullingsteunen/adapter voor WDS 400,
15811002 Spuit-set met 4 spuitkoppen,
15811400 Druklucht Spray Systeem WSD 400,
15831001 Doseerpomp voor kanister,
15841500 Pompverstuiver WPS 1500 met EPDM-

afdichtingen, 1,5 L
15841501 Lange spuitmond 30 cm met sproeikop,
15842001 Handsproeier, 500 ml


