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Designação Revelador Detector de Falhas

Características

Um líquido penetrante de cor vermelha para testes não destrutivos de superfícies e estruturas.
Muitas rachaduras nos materiais de engenharia podem ser profundas, apesar de haver uma abertura muito pequena na superfície, resultan-
do em defeitos muito graves ou críticos.
Tais fendas podem ser muito difíceis de detectar por inspeção visual normal e A detecção de falha penetrante fornece uma extensão do 
método de inspeção visual.
A inspeção é realizada com 3 produtos: Detector de falha de limpeza, Detector de falha de penetrante e Detector de falha de revelação.
O Detector Penetrant é um penetrante líquido lavável em água, facilmente visível sob luz branca natural.
A inspeção pode ser realizada com aerossóis prontos para uso e os resultados são produzidos de maneira rápida e fácil.
Uma tecnologia econômica, sem a necessidade de equipamentos caros e avançados. Funciona com defeitos de até 30 μm.
Um método de teste sensível e confiável, amplamente aplicável, independentemente da natureza dos materiais e forma dos objetos.
• Seção V do código ASME

Código de produto/ 
Tamanhos de 
preenchimento  30289/400ml 

Aplicação

Inspeção não destrutiva de materiais, peças, montagens, equipamentos, superfícies ou estruturas:
• Rachaduras, falta de fusão e cavidades abertas nas peças soldadas.
• Rachaduras e cavidades causadas por fadiga de metal e operações de corte.
• Verificação da porosidade ou vazamentos em tubulações, tanques, caldeiras, trocadores de calor.
• Identifica descontinuidades, voltas, dobras e rachaduras em peças fundidas, peças forjadas e cerâmicas. 

Instruções

• Não use em temperaturas ambientes abaixo de 10°C.
• Nas inspeções de líquidos penetrantes, o objeto ou material de teste é revestido com uma solução de corante visível. 
O excesso de corante é removido da superfície e um revelador é então aplicado. O desenvolvedor age como um borrão e extrai o penetrante 
das imperfeições da superfície. Com os corantes visíveis, o contraste vívido das cores entre o penetrante e o revelador facilita a visualização 
do "sangramento".
Limpeza da superfície
• A superfície a ser verificada deve estar limpa, desengordurada e seca. Toda sujeira como ferrugem, óleo, graxa, tinta etc, que pode mascarar 
as imperfeições, deve ser removido. Conclua a limpeza pulverizando generosamente. Se possível, limpe com um pano absorvente e deixe 
secar completamente.
Aplicação de penetrante
• Agite a lata de Penetrant Detector de falhas antes de usar. Pulverize o penetrante sob uma luz, filme uniforme no molhando todas as áreas 
a serem controladas. Deixe escorrer por 10 a 20 minutos.
Excesso de remoção de penetrante
• Remova o excesso de penetrante limpando a superfície usando um pano sem fiapos. Aplique água (O penetrante é lavável em água) até 
que todos os traços visíveis e coloridos sejam removidos. Deve-se tomar cuidado para que apenas o penetrante perturbador na superfície 
seja removido. Seque adequadamente.
Desenvolvimento
•Agite bem a lata do Flaw Detector Developer antes de usar. Pulverize uma camada leve e homogênea de desenvolvedor a uma distância 
de cerca de 20 cm. Evite qualquer excesso de desenvolvedor para evitar mascarar as melhores falhas. Permita que se desenvolva por pelo 
menos 7 minutos, para que as imperfeições sejam visíveis.Permita que se desenvolva por pelo menos 7 minutos, para que as imperfeições 
sejam visíveis.
Inspeção visual de defeitos
• Com o passar do tempo, os defeitos aparecerão como manchas ou linhas vermelhas num fundo branco. A velocidade da aparência, a forma 
e as dimensões podem fornecer informações sobre a natureza dos defeitos. Se necessário, limpe a superfície controlada e proteja contra a 
corrosão com um dos produtos de proteção contra corrosão da Ambersil, como o Inibidor de Corrosão.
Nota: Quando usado em certas ligas de magnésio, pode ocorrer uma leve descoloração após um período extremamente prolongado com o 
Penetrant Detector de falhas..

LATA DE SPRAY FLAW DETECTOR PENETRANT 2 400ML

Sistema de pulverização de 360°
para todos os ângulos

Aprovação MODInspeção - Detecção
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LATA DE SPRAY FLAW DETECTOR PENETRANT 2 400ML

Dados Técnicos
(sem propelente)

Aparência Líquido vermelho

Odor Solvente

Gravidade específica (a 20 ° C) 0.816

Faixa de ebulição (solvente) 180 - 250°C

Líquido do ponto de inflamação < 70°C

Temperatura de auto-ignição > 200°C

Solubilidade em Água Lavável em água

Armazenagem e vida 
útil

O produto pode ser armazenado em temperatura ambiente normal e tem um prazo de validade não inferior a 6 anos, com armazenamento 
correto. Os aerossóis devem sempre ser armazenados abaixo de 50 ° C, longe do calor direto e das chamas.

Saúde e Segurança
Está disponível uma ficha de dados de segurança (SDS) separada, de acordo com o Regulamento 73/404 / EEC e 648/2004 / EC da CE
de Ambersil.com ou via info.uk@crcind.com

Ato de 
misrepresentation 
1967

Descrição do 
comércio ATO 1968

As informações fornecidas nesta publicação são baseadas na nossa experiência e relatórios de clientes. Existem muitos fatores fora do 
nosso controlo e conhecimento que afetam o uso e desempenho de nossos produtos e por esse motivo, nenhuma garantia é dada, expressa 
ou implícita.
Os utilizadores devem fazer os seus próprios testes para determinar a aplicabilidade dessas informações ou a adequação de qualquer pro-
duto aos seus próprios fins particulares.
As declarações relativas ao uso dos produtos descritos neste documento não devem ser interpretadas como recomendando a violação de 
qualquer patente e nenhuma responsabilidade por violação decorrente de tal uso deve ser assumida.


