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    NDT System   ( NDT1,   NDT 2,   NDT 3 ) 
    Preparaty do niedestrukcyjnego testowania powierzchni 

 

NDT 2  - PENETRANT CZERWONY  
 
NDT 2  jest rozpuszczalnikowym , usuwalnym,   (lub emulgującym)  penetrantem 
kontrastującym  
 o barwie czerwonej.  
 
Wykazuje nadzwyczajne właściwości penetrujące, które pozwalają na precyzyjną lokalizację 
pęknięć, skaz,  nieciągłości i innych wad.  Może być stosowany w całym spectrum 
przemysłowych aplikacji , gdzie wzrokowa inspekcja z zastosowaniem systemu penetrującego 
jest wymagana  dla wykrycia np. pęknięć, ubytków i innych.  

 
Zastosowanie : szerokie spektrum aplikacji przemysłowych , w tym :  
spawy , odlewy, odkuwki, zbiorniki ciśnieniowe,  testowanie  nieszczelności , konstrukcje 
stalowe  

 
Z powodzeniem może być stosowany również na nieporowatych powierzchniach ceramicznych i 
podobnych materiałach.   

 
Uwaga:  NDT 2 nie jest zalecany do testowania na tworzywach sztucznych, ponieważ preparat 
może zabarwić, zmiękczyć lub nawet rozpuścić materiał bazowy.  
 
Zalety:  

• doskonały kontrast koloru 

• detekcja szerokiego zakresu uszkodzeń powierzchni 

• ekonomiczny &  łatwy w użyciu  
 
Kolor  głęboka czerwień  

Zapach  słaby , oleju  

Punkt zapłonu > 93 ° C 

Gęstość  0,85 g/ml  

Lepkość w 38 ° C 3.3 cSt  

Zawartość siarki < 300 ppm 

Zawartość chlorków  < 300 ppm 

Zawartość fluorków  < 50 ppm 

Korozja  spełnia wymagania 
AMS 2644  

 
Sposób aplikacji : 

      Przed aplikacją penetrantu,  części poddawane testowaniu muszą być czyste, suche , wolne   
      od  oleju, smaru i innych substancji zanieczyszczających. Testowana powierzchnia musi   
      zostać  całkowicie pokryta środkiem penetrującym (NDT 2 ) .  

 
Penetracja / czas kontaktu :  
Ogólnie akceptowany  minimalny czas penetracji wynosi od 2 do 5 minut.  10 minut jest 
czasem przeciętnym aczkolwiek specyficzne procesy technologiczne mogą wymagać 
dłuższego czasu penetracji . 
 
Temperatura :  

NDT 2 powinien być stosowany w temperaturach pomiędzy  4 °C do 55°C.  W niższych 
temperaturach penetrant ulega zagęszczeniu i konieczny jest dłuższy czas penetracji.  
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Należy unikać wysokich temperatur, gdyż mogą spowodować osłabienie wyrazistości lub 
zanik zabarwienia .  
 
Usuwanie penetrantu:  
Zetrzeć nadmiar penetrantu z powierzchni płótnem czystym (bez farfocli) nasyconym 
preparatem NDT 1 .  
  
Wydajność :  1 aerozolu ok. 6-7m2 
 

     Specyfikacja zgodności : 
AMS – 2644, Typ 2 , metoda C 
EN ISO 3452-2  
EN 571-1  
MIL – STD-271  
ASTM E- 165 
ASTM E- 1417  
ASME B&PV kod , Sekcja V  

 
Zalecany wspomagacz:  

    Wspomagacz jest stosowany dla maksymalizacji efektu wzrokowego wprowadzając białe tło    
     na  którym czerwone wskazania będą bardziej widoczne i wyraziste.  

 

• NDT 3 wspomagacz – jest preparatem białym, szybko schnącym możliwym do 
nakładania natryskiem. Przed nałożeniem „NDT 3 wspomagacz” testowany element 
musi być całkowicie suchy. 

 
 
Dostępny w opakowaniach : aerozol 500 ml 

 


