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

 
NDT 3   DEVELOPER –BIAŁY   
 
 
NDT 3 – gotowa do użycia zawiesina białych cząstek  wspomagacza w szybkoschnącym 
rozpuszczalniku.  
Tworzy nieprzezroczystą,  białą powłokę, która zapewnia bardzo dobry kontrast dla wskazań 
produktu NDT2 .  
 
Specjalna formuła o niskiej zawartości siarki i halogenów, nie zawiera węglowodorów 
chlorowanych. Zapewnia maksymalną czułość poprzez działanie rozpuszczalnika na 
penetrant  
na uszkodzonej powierzchni.  

 
NDT 3 – jest mieszaniną  obojętnych nieorganicznych cząstek  stanowiących zawiesinę w 
rozpuszczalniku na bazie alkoholu izopropylowego i acetonu.  
 

• zapewnia  doskonały kontrast dla czerwonego penetrantu 

• szybko schnący 

• ekonomiczny & łatwy w użyciu 

 
Kolor  biała zawiesina 

Zapach  alkoholu  

Punkt zapłonu   >-6 ° C 

Gęstość  0,88 g/ml  

Lepkość w 38 ° C 3.3 cSt  

  

Zawartość chlorków  < 1000 ppm 

Zawartość fluorków  < 1000 ppm 

Korozja  spełnia wymagania 
AMS 2644  

Klasa AMS 264  Forma D Typ 1 , 
Forma E Typ 2  

 
 
Sposób aplikacji : 
NDT 3 należy nakładać poprzez natryskiwanie. Przed użyciem wstrząsnąć pojemnikiem.  
NDT 3 powinien być aplikowany tylko  gdy testowana powierzchnia zostanie oczyszczona z 
nadmiaru penetrantu i po odparowaniu preparatu czyszczącego  (NDT 1).  
 
NDT 3 powinien być natryskiwany w cienkich równych warstwach, które zwilżą 
powierzchnię. Zbyt intensywne nawilżenie spowoduje powstawanie zacieków i spływanie 
wskaźników. Podczas gdy niewystarczające zwilżenie spowoduje wolne pojawienie się   
wskaźnika jak również spadek czułości na skutek ograniczonego działania rozpuszczalnika.   
 
NDT 3 jest unikalną formułą pozwalającą na uzyskanie cienkiej powłoki zakrywającej te 
skazy powierzchni, które mogłyby wpłynąć na interpretację wskazań.  
Gruba powłoka z kolei jest niepożądana, gdyż mogłaby ukryć rezultaty wskazań.  
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Przy użyciu penetrantu NDT 2 , pęknięcia pokażą się jako czerwona linia a 
porowatość jako plamki.  
 
Warstewka wspomagacza w kolorze czerwonawym albo różowym wskazuje 
niekompletność usunięcia z powierzchni penetrantu.  

 
 
    Wydajność :  1 aerozolu ok. 6-7 m2 

 
 

Specyfikacja zgodności : 
AMS – 2644 
EN ISO 3452-2  
EN 571-1  
MIL – STD-271  
ASTM E- 165 
ASTM E- 1417  
ASME B&PV kod , Sekcja V  
BAC 5423 
Mc Donnel Douglas PS - 21202 
 
 
Dostępny w opakowaniach : aerozol 500 ml 

 
 
 


