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DESCRIERE 
PFINDER 871 este un developant pe baza de solvent pentru testare cu penetranti. Este potrivit 
pentru testari cu penetranti de contrast de culoare sau fluorescent.  
 
PFINDER 871 poate fi șters de pe suprafață sau îndepărtat ușor cu apă după testare. 
 
PFINDER 871 este potrivit pentru testarea penetrantă la temperaturi cuprinse între -20°C și 
+70°C (temperatura piesei de lucru) conform EN ISO 3452-5 și EN ISO 3452-6. 
 
Developant conform DIN EN ISO 3452-1. Utilizare: Formula d+e. 
 

APLICARE 
Capacitatea sistemului penetrant trebuie verificată regulat cu piese de referință proprii sau pe 
blocul de referință Nr. 2 conform EN ISO 3452-3.  
 
Descriere procedeu conform DIN EN ISO 3452-1, vezi www.pfinder-ndt.com. 
 
Înainte de utilizare, agitați pulverizatorul până când bilele de amestecare pot fi auzite. 

DEVELOPANT UMED  
PENTRU EXAMINARI CU LICHIDE PENETRANTE  

Pe baza de solvent 

AVANTAJELE PRODUSELOR "GREEN NDT" :  
 
 Aerosol (spray) cu amprenta de carbon redusa la minim. 

 

AVANTAJE MANIPULARE + SALVARE COSTURI 
 Proprietăți excelente de developare 
 Uscare rapidă 
 Ușor de îndepărtat cu apă sau prin ștergere 

 Consum redus datorită opacității ridicate 

APROBARI & CONFORMITATI 

Produsul este conform cu 
urmatoarele specificatii / este 

adecvat pentru utilizare in 
conformitate cu: 

 
EN ISO 3452-2, ASTM E 165, 

ASME V Art.6, PMUC. 

 

Conținut scăzut de sulf și halogeni 
conform EN ISO 3452-2. 

 
Va rugam sa respectati normele si specificatiile 

relevante pentru aplicatia dumneavoastră. 

TERMEN DE GARANTIE 

3 ani 

MODURI DE AMBALARE / DEPOZITARE 
Spray 500 ml (pentru aplicare 360 °), canistru 10L. 
Aceste spray-uri sunt disponibile prompt din depozitul nostru. Alte moduri de impachetare numai la cerere. 

 

Depozitare intre + 5 °C și + 45 °C. Agitați bine înainte de utilizare! 

SPECIFICATII TEHNICE  
Densitate/20°C     DIN EN ISO 12185             870  kg/m3 

Punct de aprindere     ASTM D 93                <  15 °C 

Productivitate              spray 500 ml                      pana la 3 m² 

 
 
Datele tehnice la spray-uri s-ar putea sa difere 
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