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INSTRUKCE

LEAK DETECTOR SPRAY

Název Zkratka Balení Obj. číslo

Leak Detector LDS 400 ml - sprej 84597

Mikroporézní pěna, která okamžitě ukazuje 
místo i nejmenšího úniku plynu.

✓ Biologicky odbouratelný - bezpečný pro životní prostředí.
✓ Velikost 400 ml ve spreji – snadné a ekonomické použití.
✓ Bezpečné použití na mnoho povrchů.
✓ Rychle identifikuje místo úniku - spoří čas a peníze. 
✓ Nehořlavý -bezpečný pro použití s hořlavými plyny.
✓ Nekorozivní - nezpůsobuje druhotné poškození.

✓ Leak Detector je vazký roztok tenzidů a amoniaku, navržený ke stopování nákladných a potenciálně
nebezpečných úniků plynu. 

✓ Mikroporézní pěna okamžitě indikuje polohu i těch nejmenších netěsností. 
✓ Není toxický, je nehořlavý, nekorozivní a kompletně biologicky odbouratelný. 
✓ Netvoří hořlavé směsi s ostatními plyny. 
✓ Je bezpečný pro použití na laky, kovy, plasty, dřevo a tkaniny.

1. Před použitím dobře protřepat.
2. Nastříkejte přímo na spojení nebo na místo, kde je podezření na únik plynu.
3. Oblast netěsnosti bude identifikována bublinkami objevujícími se v nástřiku Leak Detector.

4. Po použití setřete Leak Detector čistou suchou tkaninou. 



TECHNICKÉ PARAMETRY

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý
uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní
použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku
nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v 
bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese www.ntek.cz.

N-tek, s.r.o., 

Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče, CZ
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Certifikát č. 06.176.812
ISO 15001:2009 

Tel./fax: +420 519 411 872 

e-mail: info@ntek.cz

www.ntek.cz

LEAK DETECTOR SPRAY

Obj. číslo:          84597

Název: Leak Detector

Balení: 400 ml sprej

Životnost: 24 měsíců
Kód celního sazebníku: 3402 19 00

Hmotnost: 498 g

MSDS: ano

VOC: 0 g/l


