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Informațiile cuprinse în această fișă a produsului sunt rezultatele studiilor și experienței noastre. Acestea sunt prezentate cu bună credință, însă nu pot în niciun caz să constituie o garanție din partea 
noastră sau să atragă răspunderea noastră, îndeosebi în caz de atingere a drepturilor unor terți și în caz de încălcare de către utilizatorii produselor noastre a reglementărilor în vigoare referitoare la 

acestea. 

 

PRESTOBUL MAX 
 

 

PREZENTARE 
 
Prestobul Max permite detectarea scurgerilor din circuitele frigorifice, 
termice sau diverse care conțin agenți refrigeranți sau gaze sub 
presiune.  
Acesta se aplică pe țevi în locul suspectat al scurgerii, iar aceasta va fi 
localizată prin formarea de bule. 
 
Datorită formulei sale specifice, Prestobul Max aderă la suprafața 
țevii și lasă timpul necesar pentru localizarea scurgerii, inclusiv pe 
țevile verticale. 
 
Acesta îndeplinește cerințele și face parte din metodele de măsurare 
directă pentru verificarea existenței unor scurgeri, în timpul 
controalelor de etanșeitate impuse prin decretul francez din 29 
februarie 2016 privind anumiți agenți refrigeranți și gazele cu efect de 
seră fluorurate (Secțiunea 1 – articolul 2). 
 
Ambalare Prestobul Max: cutie de carton cu 12 spray-uri de 400 ml. 

 
CARACTERISTICI 
 

Aspect ................................................................................ Lichid alb  
pH-ul produsului pur ................................................................... 10,9 
Masa volumică la 20°C .................................................. 1,023 g/cm3 

Solubilitate în apă .................................................... Complet solubil 
Inflamabilitate ................................................................ Neinflamabil 
Toxicitate  ............................................................................. Netoxic 
Depozitare (minim / maxim)  .................................................-5/40°C 
Data de expirare de la data fabricației  .............................. 36 de luni 

 
PRECAUȚII ȘI MOD DE FOLOSIRE 
 
Agitați, apoi pulverizați produsul pe componente, pe racorduri și brazuri sau pe zonele de verificat. 
Spray-ul trebuie utilizat în poziție verticală. 
În cazul în care există o scurgere, formarea bulelor este instantanee. 
 
Recipient sub presiune. 
A se consulta Fișa cu date de securitate. 
 

 
Spray de 400 ml 


