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Lækage-finder der viser bobler
Producerer veldefinerede bobler, der holder længe, for hurtigere detektion af 
kølemiddellækage.

Lekkasjedetektor med bobler
Produserer langvarige bobler med høy definisjon for raskere deteksjon av 
kjølemiddellekkasje.

Bubble-up läcksökare
Producerar högdefinierade och beständiga bubblor för snabbare sökning efter 
köldmedieläckage.

Kylmäainevuotojen ilmaisin kuplien avulla
Tuottaa pitkäkestoisia kuplia, joilla jäähdytyslaitteen vuodot havaitaan nopeasti.

S010173R2 
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Anvisninger

Spray på alle samlinger i et jævnt lag. 

Store lækager vil straks danne bobler; små bobler vil dannes inden for få sekunder eller minutter. 

Når søgningen efter lækager er afsluttet, aftørres de inspicerede områder med en fugtig klud.

Præparattype: Væske
Bortskaffelse: Produkt: Forbrænding på land
Beholder: Rengør med vand. Bortskaffelse som almindeligt industriaffald. Den tomme beholder må 
ikke genbruges.
Dette produkt må kun bruges af personale, der er uddannet i brug deraf. Anvisningerne for 
brugen af produktet er kun vejledende; den korrekte brug afhænger af forholdene. I det tilladte 
omfang fralægges ethvert ansvar for tab, som skyldes brug af produktet. Sikkerhedsdatablad 
kan fås til professionelle brugere på anmodning.

Certificeret Virksomhed
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

Bruksanvisning

Spray på mistenkelige skjøter for å oppnå en jevn påføring. 

Ved store lekkasjer dannes det bobler umiddelbart. Ved langsomme, små lekkasjer dannes det bobler 
etter noen sekunder eller minutter. 

Når lekkasjetesten er fullført, tørkes inspiserte områder av med en fuktig klut. 

Blanding: Væske
Avfallshåndtering: Produkt: Forbrenning på land
Beholder: Rengjøres med vann. Behandles som vanlig industriavfall. Ikke bruk den tomme beholderen 
om igjen. 

Dette produktet skal bare brukes av fagpersoner. Bruksanvisningen er bare en veiledning. 
Riktig bruk avhenger av omstendighetene. I den grad det er tillatt er ethvert ansvar for tap på 
grunn av bruken, utelukket.

Sertifisert Selskap
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

Bruksanvisning

Spraya ett jämnt skikt på misstänkta fogar. 

Stora läckage ger stora bubblor omgående; små läckage ger stora bubblor inom några sekunder eller 
minuter. 

Efter avslutad läcksökning, torka inspekterade områden med en fuktig trasa.

Produkttyp: Flytande
Avfallshantering: Produkt: Bränns på land
Behållare: Rengör med vatten. Hantera som vanligt industriavfall. Återanvänd inte den tomma 
behållaren.

Denna produkt bör endast användas av utbildad personal. Användarmanualen är bara en 
rekommendation. Rätt användning beror på omständigheterna. Företaget kan inte hållas 
ansvarig för eventuella skador som uppstår som följd av hantering av eller kontakt med 
ovanstående produkt. Säkerhetsdatablad finns att tillgå för yrkesmässig användning på 
begäran.

Certifierat Företag
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

Käyttöohje

Suihkuta tasainen pinnoite tarkastettaviin liitoksiin. 

Suuret vuodot muodostavat kuplia heti. Hitaat, pienet vuodot muodostavat kuplia muutaman 
sekunnin tai minuutin kuluessa. 

Kun vuototarkastus on suoritettu, pyyhi tarkastettava alue kostealla liinalla.

Valmistetyyppi: Neste
Hävittäminen: Tuote: Polttaminen maalla
Säiliö: Puhdista vedellä. Hävitä normaalina teollisuusjätteenä. Älä käytä tyhjää säiliötä uudelleen. 

Tuotetta saavat käyttää ainoastaan asianmukaisesti koulutetut henkilöt. Käyttöohjeet ovat vain 
suosituksia. Oikeanlainen käyttö riippuu olosuhteista.  Sallituissa rajoissa emme vastaa mistään 
käytöstä aiheutuvista menetyksistä.

Sertifioitu Yritys
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
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Manufactured by: Aspen Pumps Ltd,
Stroudley Road, Basingstoke, Hampshire, RG24 8NL, UK 
Tel: +44 (0)1 25 64 60 300  sales@advancedengineering.co.uk

EU Distributor: Aspen Pumps France,
353 Allee des Vergers, 76360 Barentin, France 
Tel: +33 (0)1 43 57 21 33  ventes@aspenpumps.com
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