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DESCRIERE 
PFINDER 902 este un penetrant fluorescent pentru detectarea fisurilor suprafețelor, fără 
hidrocarburi, și biodegradabil. Se spala usor cu apa. Datorită capacității sale de îndepărtare, 
PFINDER 902 oferă doar un fond rezidual scăzut chiar și pe suprafețe dure și, prin urmare, o 
interpretare ușoară a indicațiilor de catre utilizator. 
 
PFINDER 902 este potrivit pentru testarea penetrantă la temperaturi pana in + 100 ° C (temperatura 
piesei de lucru) conform EN ISO 3452-5. 
Penetrant tip I conform DIN EN ISO 3452-1. Utilizare: tip I, metoda A+C+E, Formula a+b+c+d. 
Pentru detalii despre „Degradabilitatea biologică a penetranților PFINDER”, consultați prospectul. 
 

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. 
Pentru aplicații la temperaturi de peste +50 °C, timpul de penetrare trebuie adaptat după cum 
urmează:  
+50 ֯C - +100 ֯C: timp penetrare pana la 15 minute 

+10 ֯C - +50 ֯C: conform DIN EN ISO 3452-1 si EN ISO 3452-2 

 
Valorile se referă la temperatura piesei de lucru. Cutiile de pulverizare cu aerosoli nu trebuie încălzite la peste 50 ° C. 

 

PENETRANT  
FLUORESCENT 

TIP I / nivel sensibilitate 2 

AVANTAJELE PRODUSELOR "GREEN NDT" :  
 Ușor biodegradabile, nu este necesară tratarea apelor uzate 
 Aproape inodor. 
 Fără hidrocarburi, azo și compuși de metale grele. 
 Aerosol (spray) cu amprenta de carbon redusa la minim. 
 

AVANTAJE MANIPULARE + SALVARE COSTURI 
 Indicații luminoase, precise, cu contrast ridicat 
 Ușor de spalatt = fluorescență de fundal scăzută 
 Consum redus datorită vâscozității scăzute 
 Se aplică într-un interval de temperatură între -20 °C și + 100 °C 

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. 

 

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 5L, canistru 30 L, bidon 200L,  
Bidon 1000 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 51757                  952 +/- 48 kg/m3 

Vascozitate/20°C     ASTM D 7042             cca. 16 mm2/s 
Punct de aprindere     EN ISO 2719            >  109 °C 

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