
Een microporeus schuim dat onmiddellijk de 

plaats van de kleinste gaslekken aangeeft. 

Part Nº:  84597 (LDS) 400ml aerosol 

Eigenschappen  Voordelen 
  

•  400ml aerosol  •  Gemakkelijk en economisch in gebruik 

•  Veilig te gebruiken op vele oppervlakken  •  Veilig te gebruiken 

•  Identificeert snel de plaats van het lek •  Tijd- en geldbesparend 

•  Onontvlambaar  •  Veilig te gebruiken bij ontvlambare gassen 

•  Niet-corrosief  •  Veroorzaakt geen secundaire schade 

 

Toepassingen 

 
Leak Detector is een visceuze oplossing van 

oppervlak-actieve stoffen en ammoniak, 

ontworpen om dure en potentieel gevaarlijke 

gaslekken op te sporen. 

 

Het produceert een microporeus schuim dat 

onmiddellijk de plaats van de kleinste 

gaslekken aangeeft. 

 

Het is niet-giftig, onontvlambaar, niet-

corrosief. Het zal geen ontbrandbare 

mengsels vormen met andere gassen. 

 

Het kan veilig gebruikt worden op 

schilderwerk, metalen, kunststoffen, hout en 

bekleding. 

Gebruiksaanwijzing 

 
1. Bus goed schudden voor gebruik  tot alles 

goed  vermengd is. 

 

2. Spuit onmiddellijk op de naad of op een 

andere plaats waar er vermoedelijk een 

lek is. 

 

3. De plaats van het lek zal geïdentificeerd 

worden dankzij de luchtbellen die 

verschijnen in de laag Leak Detector. 

 

4. Veeg, na gebruik, de Leak Detector weg 

met een propere doek. 
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Technische Informatie 

Part number: 84597   

Omschrijving:  Leak Detector Spray   

Houdbaarheid:  24 maanden vanaf de  

 productiedatum  

Verkoopseenheid: stuk   

Gevareninfo: /   

VOS: 0 g/l 

Label: 10 

 

Vervangt product:  N.v.t.  
 

Gewicht: 498g 
 
Stockcode: LDS 
 

Douanecode:  3402 19 00 
 
MSDS:  Ja 
   

Aanverwante 

producten 

Markt          

segmenten 
Primair   Secundair  

S23 Spuitnevel niet inademen. S51 Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. 

 

S60 Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren.   

 

OPGELET: Drukverpakking: beschermen tegen zonlicht en niet blootstellen aan temperaturen boven de 

50°C. Niet perforeren of opbranden, zelfs niet na gebruik. Buiten het bereik van kinderen bewaren.  

Veiligheidsfiche is voor de professionele gebruiker op aanvraag verkrijgbaar. 

 

Veiligheids- en gezondheidsinformatie 

Voorwaarden  
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 

en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 

fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook 

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 

KENT  Belux sprl/bvba of KENT Nederland B.V. 

KENT Belux sprl /bvba stelt deze publicatie met de grootst 

mogelijke zorg samen maar kan geen aansprakelijkheid 

aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen 

voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen 

voorkomen door onnauwkeurigheden of nalatigheden in 

de informatie of voor schade ten gevolge van of in 

verband met het gebruik van deze informatie. 

KENT Belux sprl/bvba  en KENT Nederland B.V. handelen 

onder de naam KENT. 

Om u in staat te stellen de meest geschikte Persoonlijke Beschermings- en Veiligheidsmiddelen aan te wenden bij het gebruik van onze 

producten, adviseert KENT u de richtlijnen zoals die op de verpakking van het product vermeld staan, nauwkeurig op te volgen. De 

richtlijnen staan er voor uw veiligheid en KENT levert een assortiment Persoonlijke Beschermings- en Veiligheidsmiddelen zoals 

kleding, brillen, gelaatsschermen en maskers conform de meest recente Europese voorschriften. Heeft u behoefte aan aanvullend 

advies, neem dan contact met ons op zodat wij u daarbij kunnen assisteren. Telefoon: BE +32 10 48 76 40 - NL +31 85 4868360 

Vestigingsadres:   

KENT Belux sprl/bvba 

Rue Emile Francqui, 4 

1435 Mont-Saint-Guibert 

BTW: BE 0414.239.587 

KENT Nederland B.V. 

Minervum 7444-G - 4817 ZG Breda. 

BTW : NL 8172.47.658.B01 

 

KENT  Belux Sprl/Bvba : Rue Emile Francqui, 4 – 1435 Mont-Saint-Guibert 
Tel: +32 10 48 76 40  Fax: +32 10 24 34 53   www.kenteurope.com 
 

KENT Nederland BV Minervum 7444-G - 4817 ZG Breda 

•Tel: +31 85-4868360 - Fax: + 31 85-4868369 
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