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DESCRIERE 
PFINDER 890 este un degresant special bazat pe izopropanol / acetonă pentru testarea particulelor 
penetrante și magnetice. Este utilizat ca pre-curățător pentru îndepărtarea uleiurilor și grăsimilor de 
pe suprafața de testat, ca degresant aprobat al penetranților PFINDER sau ca degresant al vopselei 
de contrast PFINDER. Este potrivit pentru curățarea generală și îndepărtarea uleiurilor și grăsimilor. 
Compatibilitatea materialelor (de exemplu, pentru materiale plastice) trebuie verificată în prealabil. 
 
Developant conform DIN EN ISO 3452-1. Utilizare: Metoda C. 
 

APLICARE 
 
Pentru curățare sau pre-curățare: Aplicați PFINDER 890 pe suprafața de curățat, dacă este necesar 
lăsați timp sufficient să reacționeze, și ștergeți cu o cârpă. 

 
Pentru îndepărtarea penetrantului in exces: pulverizați PFINDER 890 pe o cârpă și curățați 
suprafața care trebuie testată. Nu pulverizați direct pe suprafață! 
Pentru îndepărtarea vopselei de contrast PFINDER: Pulverizați pe suprafața de curățat, dacă este 
necesar, lăsați timp suficient să reacționeze și îndepărtați vopseaua ștergând cu o cârpă sau prin 
pulverizare suplimentară. 
 
Capacitatea sistemului penetrant trebuie verificată regulat cu piese de referință proprii sau pe blocul 
de referință Nr. 2 conform EN ISO 3452-3.  
 

DEGRESANT 
Pe baza de solvent 

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

AVANTAJE MANIPULARE + SALVARE COSTURI 
 
 Degresant puternic 
 Utilizare pentru diferite scopuri 

APROBARI & CONFORMITATI 

Produsul este conform cu 
urmatoarele specificatii / este 

adecvat pentru utilizare in 
conformitate cu: 

 
EN ISO 3452-2, 3452-6,  

ASTM E 165, ASME V Art.6, AMS 
2644, ASTM E 1417, 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 5 L. 
Aceste spray-uri sunt disponibile prompt din depozitul nostru. Alte moduri de impachetare numai la cerere. 

 

Depozitare intre + 5 °C și + 45 °C.  

 
SPECIFICATII TEHNICE  
Densitate/20°C     DIN 51 757                   795 +/- 15 kg/m3 

Punct de aprindere     EN ISO 2719                <  15 °C 

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

 

 


