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Καθαρίστε πολύ καλά την επιφάνεια που
θέλετε να ανιχνεύσετε για ρωγμές
χρησιμοποιώντας το και αφήστε την
να στεγνώσει. Ψεκάστε με το και
αφήστε το υλικό να δράσει στην επιφάνεια για
τουλάχιστον 10 λεπτά.
Σκουπίστε το με στεγνό πανί και
κατόπιν πολύ προσεκτικά απομακρύνετε τα
υπολείμματα με ένα πανί το οποίο έχετε βρέξει
με .
Ανακινήστε καλά το δοχείο του και
ψεκάστε την επιφάνεια τόσο ώστε να
σχηματιστεί ένα λεπτό στρώμα ( ). Δύο
στρώσεις είναι αρκετές.
Καθώς το θα στεγνώνει το έντονο
κόκκινο χρώμα του θα βγαίνει
πάνω στο άσπρο χρώμα του
δείχνοντας με ακρίβεια όλες τις ατέλειες της
επιφάνειας (ρωγμές, σπασίματα, κλπ.).
Για να μην βουλώσει η βαλβίδα του

μετά τη χρήση γυρίστε ανάποδα
το δοχείο και ψεκάστε μέχρι να βγει καθαρό
αέριο.

CLEANER
PENETRANT

PENETRANT

CLEANER
DEVELOPER

film

DEVELOPER
PENETRANT

DEVELOPER

DEVELOPER

Clean parts thoroughly using CLEANER.
Ensure that all oil, grease, dirt, etc., are
removed.  Dry thoroughly.
Spray PENETRANT generously on the
surface to be inspected.  Allow
PENETRANT to dwell a minimum of 10
minutes.  Wipe off the excess PENETRANT
using dry rags.  Dampen a rag with
CLEANER and remove remaining surface
PENETRANT smoothly. Let surface dry.
Shake well before using DEVELOPER.
Spray a thin film of DEVELOPER on
surface.  Two coats are sufficient.  As
DEVELOPER dries the bright red
PENETRANT will bleed into the DEVELOPER
showing surface discontinuities.
WARNING: To avoid blockage of
developer’s can valve after using turn
upside - down the can and spray until
clear “gas” comes out.

EXTREMELY
FLAMMABLE

ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

Xn:

Content under pressure.
Do not spray on naked flame or
hot surfaces.
Protect from sunlight - do not

expose to temperature over 50 C.
Do not inhale vapors.
Do not puncture or incinerate
even when empty.
Keep away from children.
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SPECIFICATIONS
MIL-I-25135E,

SAE-AMS-2644 &
EN-571.01

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εξαιρετικά εύφλεκτο. Περιεχόμενο υπό πίεση.
Μην το εκθέτετε στον ήλιο και σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες
των 50 C Μην το τρυπάτε και μην το πετάτε στην φωτιά ακόμη
και μετά τη χρήση. Μην ψεκάζετε προς την κατεύθυνση
φλόγας ή πυρακτωμένου σώματος. Να διατηρείται μακριά από
οποιαδήποτε πηγή ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. Αποφύγετε την
εισπνοή και την επαφή με τα μάτια και το δέρμα. Φυλάξτε το
μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης μπορεί να
προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες.
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Contains: 4 pcs each of CLEANER, PENETRANT & DEVELOPER
CLEANER, 4 PENETRANT & 4 DEVELOPER.Περιέχει: 4 τεμάχια τεμάχια τεμάχια


