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1. Γενική περιγραφή 

Εντοπίζει γρήγορα και αξιόπιστα 
διαρροές αερίου και απώλεια πίεσης σε 
σωλήνες, συστήµατα πίεσης, κτλ… 
σχηµατίζοντας ιδιαιτέρως ευκρινείς 
φούσκες. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για 
φυσικό αέριο, προπάνιο, βουτάνιο, 
ακετυλένιο, LPG, άζωτο, διοξείδιο του 
άνθρακα, πεπιεσµένο αέρα, ψυκτικά, 
οξυγόνο και άλλα είδη αερίων. Συµβατό 
µε µέταλλα και πλαστικά.  

   
 

2. Χαρακτηριστικά 

•  Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για όλους σχεδόν τους τύπους αερίων. 
•  Έγκριση DVGW (Deutche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches) κατά DIN EN 14291:NG-5170AS0069. 
•  Πληροί τις προδιαγραφές MIL-L-25567 για συµβατότητα µε οξυγόνο. Η δοκιµή συστηµάτων οξυγόνου πρέπει να 
εκτελείται προσεχτικά και δε θα πρέπει να επιτρέπεται η συσσώρευση των υπολειµµάτων του προϊόντος. 
•  Σταθερός αφρισµός. 
•  Μη διαβρωτικό. 
•  Ασφαλές για όλες τις µεταλλικές επιφάνειες, δε λεκιάζει. 
•  Βολική βαλβίδα ψεκασµού 360° (πάνω-κάτω) για αερολύµατα.  
 

3.Εφαρµογές 
•  Για ανίχνευση σχεδόν κάθε τύπου αερίων υπό πίεση  
 

4. Οδηγίες 
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•  Εφαρµόστε ένα λεπτό οµοιόµορφο στρώµα. 
•  Στο ακριβές σηµείο της διαρροής θα εµφανιστούν φυσαλίδες. 
•  Σε περίπτωση εφαρµογής σε πλαστικό, χαλκό ή συστήµατα οξυγόνου τα υπολείµµατα θα πρέπει να καθαριστούν 
µε νερό. 
•  Μη χρησιµοποιείτε σε ηλεκτρικό εξοπλισµό. 
•  Για όλα τα προϊόντα της CRC διατίθεται δελτίο δεδοµένων ασφαλείας (MSDS) σύµφωνα µε τον κανονισµό 
της ΕΚ υπ.αριθµ. 1907/2006 Άρθρο 31 και τις τροποποιήσεις αυτού.  
 

5. Τυπικά στοιχεία προϊόντος (χωρίς προωθητικό) 
 Αεροζόλ Όγκος 
Appearance Μη διαθέσιµο. Υγρό. 
Χρώµα Αχρωµο. Αχρωµο. 
Οσµή Oυδέτερο. Άοσµο. 
Density 0.999 g/cm3 (@ 20°C). 1.01 g/cm3 (@ 20°C). 
Flash Point Κανένα Κανένα 
pH 7.76 7.0 
Storage comment do not store < 0° DO NOT STORE < 0°C 
Surface tension active product Μη διαθέσιµο. 27 mN/m 
NSF registration Μη διαθέσιµο. 142802 Cat P1  
 

6. Συσκευασία 

Αεροζόλ 12x500 ML Ref. : 10732 
Όγκος 2x5 L Ref. : 30058  
 

7. Παρατηρήσεις 
Το προϊόν µπορεί να διαχωριστεί σε χαµηλότερες θερµοκρασίες, ωστόσο - µετά από απόψυξη - είναι δυνατή η 
επαναφορά του µε ανακίνηση.  
  
Όλες οι δηλώσεις στο παρόν έντυπο βασίζονται σε εµπειρία λειτουργίας και/ή εργαστηριακές δοκιµές. Λόγω της ευρείας ποικιλίας 
εξοπλισµών και συνθηκών καθώς και του απρόβλεπτου ανθρώπινου παράγοντα που υπεισέρχεται, συνιστούµε τα προϊόντα µας να 
δοκιµάζονται επί τω έργω πριν τη χρήση. Όλες οι πληροφορίες παρέχονται µε καλή πίστη αλλά χωρίς εγγύηση, είτε ρητή, είτε σιωπηρή. Το 
παρόν ∆ελτίο Τεχνικών ∆εδοµένων ενδέχεται να έχει ήδη αναθεωρηθεί τη δεδοµένη στιγµή για λόγους νοµοθεσίας, διαθεσιµότητας 
συστατικών και άρτι αποκτηθεισών εµπειριών. Η πιο πρόσφατη και η µόνη έγκυρη έκδοση του παρόντος ∆ελτίου Τεχνικών ∆εδοµένων θα 
σας αποσταλεί κατόπιν απλής αιτήσεως ή µπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα µας: www.crcind.com Σας συνιστούµε να εγγραφείτε 
στην ιστοσελίδα αυτή για το εν λόγω προϊόν ώστε να µπορείτε να παραλαµβάνετε αυτόµατα τυχόν µελλοντικές ενηµερωµένες εκδόσεις. 
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Έκδοση  CRC_GREEN-LEAKFINDER-20141211  

Ηµεροµηνία    
 
 


