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EIGENSCHAPPEN 

• Veilig voor het opsporen van vele soorten lekkages. 

• Voldoet aan DIN EN 14291 en vrijgegeven door DVGW, dus veilig voor het opsporen 
van lekkages in gasleidingen. 

• Niet ontvlambaar. 

• Zeer eenvoudig in het gebruik. 

• Speciaal ontwikkelde schuimvorm. 

• Corrosiewerend. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

OMSCHRIJVING 
 
Leak Tracer is een veilig en onbrandbaar systeem om snel en efficiënt velerlei soorten lekkages op te sporen aan gassystemen, tanks, 
luchtcompressiesystemen, leidingen, compressoren etc. 
 
Voor het opsporen van deze lekkages wordt gebruik gemaakt van een speciaal ontwikkelde schuimvorm. Groot voordeel van het product is dat 
het niet ontvlambaar is, waardoor het geschikt is voor systemen met brandbare gassen. 
 
Leak Tracer is ook roestwerend. Dit in tegenstelling tot de zelfgemaakte zeepsopjes. Deze eigenschap is zeer belangrijk omdat het product 
meestal op metalen onderdelen wordt gebruikt. 
 
Door de aerosolverpakking is Leak Tracer zeer gebruiksvriendelijk. Het is zeer economisch in het gebruik en laat zich ook zeer eenvoudig 
aanbrengen op de moeilijk bereikbare plaatsen. 

 
ALGEMEEN 

 

VERPAKKING Aerosol 500ML 

ARTIKELCODE 80.0112.9999 
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TECHNISCHE INFORMATIE 

Basis:  Mengsel van oppervlakte-actieve stoffen en anticorrosieve bestanddelen 

Volumieke massa / dichtheid:  ± 1005 kg/m³ 

Viscositeit:  1,0 mPa.s 

Elektrische geleiding:  Ja. Niet op elektronica gebruiken. 

Tests:  Voldoet aan DIN EN 14291 en vrijgegeven door DVGW, dus veilig voor het opsporen van lekkages in 
gasleidingen 

Verwerkingscondities:  +5°C tot +40°C 

Soort ondergrond:  De meeste ondergronden 

Voorbereiding van de ondergrond:  Ervoor zorgen dat de ondergrond vrij is van grove vervuiling, vet en olie. 

Methode van aanbrengen:  Oppervlak licht inspuiten. De schuimvorming geeft aan waar de lekkage aanwezig is. Bij gebruik op plastic 
of koperen gasleidingen het product steeds afspoelen met water! 

Reinigen materialen:  Met water 

Reinigen handen:  Met Innotec Safe Hand Clean Plus en water 

Houdbaarheid:  2 jaar in originele, ongeopende verpakking 

Opslagcondities:  Koel en droog bewaren 

Batchcodetype:  F 

EAN-Code:  5400563030639 

 

Dit technisch informatieblad vervangt alle voorgaande. 
 
De informatie wordt geheel vrijblijvend verstrekt en is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring met het product onder normale omstandigheden. In de praktijk kan de verstrekte 
informatie op geen enkele manier de noodzakelijke testen vervangen welke voorafgaand aan het gebruik van het product dienen uitgevoerd te worden. Enkel het op voorhand uittesten 
van het product kan uitwijzen of het product ook daadwerkelijk geschikt is voor de beoogde toepassing. Bijgevolg kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien onze 
producten gebruikt worden zonder rekening te houden met de vermelde adviezen. 
 
In geval het product onverhoopt toch niet voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen zullen wij maximaal de aankoopwaarde van het product vergoeden. Wij aanvaarden in geen enkel geval 
de aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade die voortgekomen zou zijn door het gebruik van het product. 
Voor informatie met betrekking tot het veilige gebruik en opslag dient u het veiligheidsinformatieblad van dit product te raadplegen. 
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