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ΚΩΔΙΚΟΣΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ € 

COR55016 946 ml

ΥΓΡΑ  ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ  ΚΑΙ  ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ  ΔΙΑΡΡΟΩΝ

COR55018 400 ml

COR55020

COR55022

COR55024

ΣΠΡΕΪ  ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ  ΔΙΑΡΡΟΗΣ  ΑΕΡΙΩΝ

Περιεχόμενο

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σωληνώσεις που η θερμοκρασία 
οφτάνει έως -40  C. Χρησιμοποιείται και στο "Σετ ελέγχου πίεσης

της εγκατάστασης με άζωτο" (COR10006)

"THAWZONE" υγρό αφυδάτωσης - μικρή πλαστική φιάλη 

"THAWZONE" υγρό αφυδάτωσης - μεγάλη πλαστική φιάλη

Το υγρό διεισδύει στο σύστημα και κυκλοφορεί μαζί με το ψυκτικό υγρό, 
χρωματίζοντας κόκκινο το σημείο απ' όπου θα διαφύγει από το 
σύστημα. Κατάλληλο για όλα τα ψυκτικά υγρά, παλιά και νέα. 
Αντανακλά και τη δέσμη των ανιχνευτών με υπεριώδη ακτινοβολία 
(U.V.), μια πορτοκαλί λάμψη δείχνει το σημείο διαρροής.

Υγρό "TRACE-2" - μικρή πλαστική φιάλη        

Σπρέι ανίχνευσης, ιδανικό για μικρές διαρροές αερίων

- Γρήγορα ενεργεί, μεγάλης διάρκειας

- Ανιχνεύει διαρροές αερίων παρουσία: αμμωνίας, οξυγόνου, αζώτου

- Εύκολα ορατές φυσαλίδες που διαρκούν πολύ χρόνο

- Προϊόν μη διαβρωτικό
ο ο- Για χρήση σε θερμοκρασίες: -6  C έως +121  C 

Περιγραφή

Σπρέι ανίχνευσης διαρροής αερίων

οΣπρέι ανίχνευσης διαρροής αερίων σε σωληνώσεις, έως -40  C

29,8 ml

118 ml

118 ml

Εκπτώσεις Τιμοκαταλόγου: Σελ. 10

ΠεριεχόμενοΠεριγραφή

Αεροζόλ σπρέι ανίχνευσης διαρροών, ιδανικό για τις πιο 
μικρές διαρροές αερίων.

ΠεριεχόμενοΠεριγραφή

ΠεριεχόμενοΠεριγραφή

Το αυθεντικό υγρό αφυδάτωσης και διάσπασης παγοφραγμών 
για τη ρύθμιση της υγρασίας στο σύστημα ψύξης.

Το προϊόν "THAWZONE" (ξυλόπνευμα) αναζητά τα σημεία υγρασίας 
και αναπτύσει χημικό δεσμό, βοηθώντας έτσι στην επιστροφή των 
ψυκτικών υγρών και ψυκτελαίων στη σωστή θερμοκρασία για τη 
λειτουργία του συστήματος. 

-  Ξεπαγώνει σε 5 λεπτά το παγωμένο σύστημα
-  Δεν αφήνει υπολείμματα. Οικολογικό, ασφαλές, βιοδιασπώμενο.
-  Δεν περιέχει στερεά υπολείμματα και μεθανόλη, εμποδίζει τη 
   δημιουργία οξέος.
-  Κατάλληλο για όλα τα ψυκτικά υγρά και ψυκτέλαια.
   Προσθέστε "THAWZONE" (3,75 ml για κάθε 0,45 lt ψυκτικού) 

Το υγρό "TRACE-2" χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό του 
σημείου διαρροής των σωληνώσεων των ψυκτικών 
εγκαταστάσεων. 

Οι τιμές επιβαρύνονται με το τρέχον Φ.Π.Α. 
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