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FLUORESOIVAT VUODONETSINTÄVÄLINEET
ja erikoistyökalut teollisuusjärjestelmille

Hydrauliikkajärjestelmät

Putkistot

Turbiinit

Tyhjiöjärjestelmät

Nestesäiliöt

Jäähdytystornit

Paineilmalinjat

Maakaasulinjat

Innovating for Today

Pneumatiikka- Propaanijärjestelmät
tankit

Imagining for Tomorrow

Vuodonetsintä hydrauliikkajärjestelmästä violettivaloisella OPTI-LUX™ 400 -LED-vuodonetsintälampulla

Teollisuusjärjestelmät
vuotavat muutakin kuin
nesteitä...
Ne vuotavat rahaa!

Ainutlaatuinen tapa löytää nestevuodot teollisuusympäristössä
Toimii tehokkaasti missä tahansa suljetussa kiertojärjestelmässä, jossa nesteitä käytetään voiteluun,
hydrauliikkaan, jäähdytyksen hallintaan tai hydrostaattiseen painetestaukseen. Fluoresoivat värit voivat
myös paljastaa vuotoja staattisissa järjestelmissä,
joita voidaan paineistaa tai sekoittaa.

Tämän vuoksi mitkä tahansa vuodot, esim.
öljy-, hydrauliikka-, bensiini-, diesel- tai vesivuodot missä tahansa teollisuusjärjestelmässä
ovat suuri huolenaihe.

Spectrolinen edut
• Nopea, helppo ja tarkka
• Löytää kaikki vuodot ‒ ensimmäisellä ja
jokaisella kerralla
• Taloudellinen
• Pienentää työkustannuksia
• Täydellinen ennaltaehkäisevään huoltoon
• Ympäristöystävällinen
• Pysyy turvallisesti järjestelmässä
• Parantaa työolosuhteita
• Vähentää laitteiston seisonta-aikaa
• Tehostaa koneiden käyttöä

Fluoresoivan vuodonetsinnän käyttökohteet

Voitelujärjestelmät
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Hydrauliikkajärjestelmät

Putkistot

(avoin ja suljettu kierto)

Jäähdytyksen hallinta
ja hydrostaattiset
painejärjestelmät

Polttoainejärjestelmät

Generaattorit

Tech
Tip!

Ota vuodonetsintä osaksi
tavallista huolto-ohjelmaasi!

VÄRIT KIERTÄVILLE NESTEILLE

NSFSERTIFIOITUJA

MONIPUOLISIA

Värit
kiertäville
nesteille

TURVALLISIA
Toimivat minkä tahansa
isäntänesteen kanssa
vahingoittamatta
nesteen ominaisuuksia tai
järjestelmän osia.

KUSTANNUSTEHOKKAITA

Lisää vain pieni määrä väriä järjestelmään ja anna sen kiertää.

OIL-GLO®

Ihanteellisia osana teollisuusjärjestelmien diagnostista/
ennaltaehkäisevää huoltoohjelmaa. Toimivat tehokkaasti
missä tahansa suljetussa
kiertojärjestelmässä,
jossa käytetään nesteitä.

Voimakkaasti tiivistettyjä. Sisältävät
enemmän aktiivisia
aineosia annosta
kohti kuin
kilpailevat värit.

Näin se toimii

OIL-GLO®- ja WATERGLO®-väriaineet on
rekisteröity täyttämään
elintarvikkeiden
prosessointivaatimukset.

Mahdollistavat koko järjestelmän tarkastamisen
käytännössä kaikissa
käyttöolosuhteissa.

VÄRI

Öljypohjaiset värit,
jotka täyttävät NSF:n
kategorioiden HTX-2 ja
HX-2 vaatimukset.

Mikäli järjestelmässä on vuoto,
värin ja nesteen sekoitus pakenee isäntänesteen kanssa ja hohtaa kirkkaana korkeaintensiteettisen UV-, sini- tai violettivaloisen
lampun valossa.

VÄRI

WATER-GLO®

Vesipohjaiset värit,
jotka täyttävät NSF:n
kategorioiden G7,
GX ja HTX-2
vaatimukset.

ERIKOISSEOKSET
Saatavilla erilaisissa
väreissä eri
järjestelmien vuotojen
erottamiseksi.

Tärkeää:
Kaikki OIL-GLO ®-värit on valmistettu korkeimpien
laatustandardien mukaisesti ja suodatettu kahden
mikronin hiukkaskokoon.
KÄYTTÖKOHDE

OIL-GLO 22
®

OIL-GLO 30
®

Väriaineet hohtavat eri värisinä isäntänesteestä riippuen
OIL-GLO® 33

OIL-GLO® 40

OIL-GLO® 44

OIL-GLO® 45

OIL-GLO® 50

Vaalea hydrauliikkaneste
Näkymä
365 nm:n
UV-valossa

Tumma hydrauliikkaneste
Kompressoriöljy
Moottoriöljy
Vaihteistoöljy
Vaalea hydrauliikkaneste

Näkymä
400 nm:n
violetissa
valossa

Tumma hydrauliikkaneste
Kompressoriöljy
Moottoriöljy
Vaihteistoöljy

Katso esitteen takakannen taulukosta tarkempia tietoja suosituimmista väriaineistamme.

Mitä ammattilaiset sanovat:
”OIL-GLO 22:n keltainen väri
toimii loistavasti vaikeasti
löydettävien vuotojen etsimisessä.”

”OIL-GLO 44:ää on helppo käyttää, eikä
minun tarvitse pelätä
hydrauliikkajärjestelmän vahingoittumista.”

‒ Dennis Lee,
Timkin Company

‒ D.J. Anderson,
Western Enterprises

”Kaikkien voimaloiden tulisi käyttää
tätä yksinkertaista teknologiaa
löytääkseen vuodot nopeasti.
Säästöt ovat valtaisat.”
‒ Tom Pike,
Western Farmers
Electric Cooperative
www.spectroline.com
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ÖLJYNÄYTTEIDEN TESTAUSSARJAT
Auttavat sinua valitsemaan oikean vuodonetsintälampun omien
erityisvaatimustesi mukaisesti. Valitse toinen kahdesta tee-se-itse-testaussarjasta tai postitettava sarja, jolla saat ilmaisen asiantuntija-analyysin suoraan Spectroline®-yhtiöltä.

Tech
Tip!

Huomioi letkulinjat määrittäessäsi värin
annostusta. Tankin kapasiteetin
lisäksi letkuissa on huomattava
määrä öljyä.

Väriaineen laimennussuhdesarjat
Helppokäyttöisiä, siistejä käyttää ja kertakäyttöisiä! Jokainen
sarja sisältää väriainenäytteet, väritaulukon, ohjeet, mustan
arviointilevyn, kaksi 7,4 ml:n pulloa kutakin näyteväriainetta,
asettimet sekä kaksi 237 ml:n sekoituspulloa.

FDK-100-sarja
Sisältää kaksi 7,4 ml:n pulloa
kutakin näyteväriainetta:
OIL-GLO®
OIL-GLO®
OIL-GLO®
sinisenä)
OIL-GLO®
vihreänä)

30 -väri (hohtaa valkoisena)
33 -väri (hohtaa vihreänä)
40 -väri (hohtaa kirkkaan
44 (hohtaa keltaisena/

AK-1000

Värinvalinta-/öljynanalysointisarja
Sisältää kaiken tarvittavan öljynäytteen ottamiseen
ja lähettämiseen ammattilaistemme analysoitavaksi.

FDK-200-sarja
Sisältää kaksi 7,4 ml:n pulloa
kutakin näyteväriainetta:
OIL-GLO® 22 -väri
(hohtaa keltaisena)
OIL-GLO® 45 -väri
(hohtaa sinisenä)
OIL-GLO® 50 -väri
(hohtaa punaisena)
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Tekee näytteen ottamisesta ja lähettämisestä nopeaa ja
helppoa! Näytteen saatuaan asiantuntijakemistimme testaavat öljysi ja antavat raportin, jossa on väriaine-,
laimennussuhde- ja vuodonetsintälamppusuositukset.
Sisältää öljynäytteen analyysilomakkeen, 237 ml:n
korkillisen näytepullon, imukykyisen kankaan, muovipussin ja sulkijan, teippiä, laatikon sinetöintiteipin, lähetysetiketin, pakkausohjeet sekä pahvisen lähetyslaatikon.

Tech
Tip!

Suuriin säiliöihin lisättäessä väriaine
tulee ensin laimentaa järjestelmän
nesteellä, jotta se sekoittuu nopeasti.

JOHDOTTOMAT LED-VUODONETSINTÄLAMPUT

Kaikissa johdottomissa vuodonetsintälampuissamme on kompakti muotoilu ahtaita tiloja varten, kestävä anodisoitu alumiinirunko sekä tehokas korkeaintensiteettinen LED, jolla on 100 000 tunnin käyttöikä.

Hyvä

Parempi

Paras

Uusi

25 Range

25 Range

25 Range

20 Range

VIOLET LED

VIOLET LED

UV LED

UV LED

(7.6 m)

(7.6 m)

3
AAA
BATTERIES

OIL-GLO

x

LiION

LiION

RECHARGEABLE

RECHARGEABLE

WATER-GLO

22 30 33 40 44 45 50

x x

(7.6 m)

x

801

OIL-GLO

802

22 30 33 40 44 45 50

(6.1 m)

3
AAA
BATTERIES

WATER-GLO
801

802

x

Huom. Useimmissa käyttötilanteissa 400-sarjan LED-lamppujen
kanssa ei tarvita fluoresointia korostavia laseja.

OPX-400 CS

OLX-400

OLX-365

LT-300

OPTIMAX™ 400

OPTI-LUX™ 400

OPTI-LUX™ 365

LeakTracker™

• Teho verrattavissa korkean
• Teho verrattavissa korkean intensiintensiteetin 150 W lamppuihin
teetin 150 W lamppuihin
• Toimii öljypohjaisten Spectroline® • Toimii öljypohjaisten Spectroline®
OIL-GLO® 33:n (vihreä), OIL-GLO® OIL-GLO® 33:n (vihreä), OIL-GLO®
44:n (keltainen/vihreä) ja
44:n (keltainen/vihreä) ja OIL-GLO®
OIL-GLO® 50:n (punainen) sekä
50:n (punainen) sekä vesipohjaisen WATER-GLO® 802:n (vihreä)
vesipohjaisen WATER-GLO®
802:n (vihreä) kanssa
kanssa
• Jopa 4 tuntia käyttöaikaa yhdellä
Sisältää fluoresointia korostavat
latauksella
lasit ja kiinnitysnarun.
Sisältää älykkään latausaseman ACja DC-johdoilla, fluoresointia korostavat lasit sekä kiinnitysnarun.
kii

• Yli kaksi kertaa tehokkaampi kuin • Tehokkaampi kuin useimmat
useimmat johdolliset korkean
johdolliset korkean intensiteetin
intensiteetin UV-lamput
UV-lamput
• Toimii kaikkien järjestelmien ja
• Toimii kaikkien öljy- ja vesipohvärien kanssa, myös vaikeasti
jaisten värien kanssa, myös
fluoresoitavien keltaisten, valkois- vaikeasti fluoresoitavien keltaisten ja sinisten värien ‒
ten, valkoisten ja sinisten värien
jopa likaisissa nesteissä
‒ jopa likaisissa nesteissä
• Jopa 4 tuntia käyttöaikaa yhdellä
latauksella
Sisältää UV-valoa vaimentavat
lasit ja kiinnitysnarun.
Sisältää älykkään latausaseman
AC- ja DC-johdoilla, UV-valoa vaimentavat lasit, vyökotelon, kiinnitysnarun, vara-akun sekä tukevan
kantolaukun.

EK-365 EagleEye™
-vuodonetsintälamppusarja
Mukana kämmenen kokoinen, kevyt, viileänä pysyvä, johdoton ja kädet
vapauttava EE-365 EagleEye™ -LED-lamppu, jossa on kaksi todella korkean
intensiteetin UV-LED-polttimoa sekä kolmen LED-polttimon valkoinen valo.
• Teho verrattavissa korkean intensiteetin 100 W lamppuihin
• Säädettävän nauhan ansiosta lamppua voidaan pitää kypärässä tai suoraan päässä,
jolloin kädet pysyvät täysin vapaina!
OIL-GLO

• Toimii kaikkien öljy- ja vesipohjaisten fluoresointivärien kanssa. Erityisen tehokas vaikeasti
fluoresoitavien keltaisten, valkoisten ja sinisten värien kanssa ‒ jopa likaisissa nesteissä

WATER-GLO

22 30 33 40 44 45 50

801

• Sisäänrakennettu tuuletin pitää LEDit viileinä, jolloin niiden intensiteetti pysyy optimaalisena jatkuvassa käytössä

802

• Litium-ioniakku antaa jopa 75 minuuttia käyttöaikaa yhdellä latauksella. Mukana kaksi
vara-akkua
LiION

12 Range
(3.6 m)

UV LED

WHITE LED

• Sisältää kiinnitysnarun, kolme roiskesuojaa hiukkassuodattimilla, latausasema AC- ja
DC-johdoilla, UV-valoa vaimentavat lasit sekä pehmeän kantolaukun

RECHARGEABLE

www.spectroline.com
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VÄRI

+

Tech
Tip!

KOKONAISET VUODONETSINTÄSARJAT

3

AC

AAA

Mikäli vuoto on hyvin pieni, odota
kunnes väriainetta ehtii kerääntyä
vuotokohtaan.

AC

DC

CHARGER
& CORD SETS

BATTERIES

Mukana

OPK-441 – Aloitussarja
Suunniteltu erityisesti pienten ja
keskisuurten öljypohjaisten
järjestelmien vuotojen löytämiseen!
• OPX-400 OPTIMAX™ 400 korkean intensiteetin johdoton LED-vuodonetsintälamppu
• 237 ml:n kaksikaulainen pullo patentoitua
OIL-GLO® 44 -öljyväritiivistettä

Ominaisuudet ja osat
(yllä olevat sarjat)

OLK-402 –
Vesipohjainen sarja

OLK-444 –
Öljypohjainen sarja

Kattavin sarja vesi- ja vesi-/glykolipohjaisten järjestelmien vuotojen
löytämiseen!

Tehokkain sarja suurempien
öljypohjaisten nestejärjestelmien
vuotojen löytämiseen!

• OLX-400I OPTI-LUX™ 400 korkean intensiteetin ladattava LED-vuodonetsintälamppu
• 473 ml:n kaksikaulainen pullo WATERGLO® 802 -vesiväritiivistettä.

• OLX-400I OPTI-LUX™ 400 korkean intensiteetin ladattava LEDvuodonetsintälamppu
• 473 ml:n kaksikaulainen pullo
OIL-GLO® 44 -öljyväritiivistettä

25 Range
(7.6 m)

8
oz
.

VIOLET LED

FLUORESCENCE
ENHANCING

DYE TREATMENT
TAGS

CARRYING CASE

GLO-AWAY
Dye Cleaner

OIL-GLO

KORKEAN INTENSITEETIN UV-LAMPUT JA -SARJAT
‒ valitse väriaineet erikseen

WATER-GLO

22 30 33 40 44 45 50

801

802

ML-3500S
MAXIMA™

Laitteessa huippuluokan mikropurkausvaloteknologia (Micro Discharge Light, MDL)!
Jopa 10 kertaa voimakkaampi UV-valo kuin
tavallisissa suurpurkauslampuissa!

MLK-35

• Syttyy välittömästi ilman lämmitystä
• Toimii jopa suorassa auringonvalossa
* Saatavilla osana oikealla olevia lamppusarjoja
Ominaisuudet
ja osat

(9.1 m)

8
oz
.

MDL LIGHT

WORKS IN
SUNLIGHT

UV ABSORBING

FLUORESCENCE
ENHANCING

CARRYING CASE

TRI-365HB
Ultrakorkean intensiteetin
laajasäteinen UV-lamppu
• Kolme UV-LEDiä ja yksi valkoinen LED
• Syttyy välittömästi ilman lämmitystä
• Laajasäteinen suunnittelu valaisee laajemman alueen
kuin tavalliset UV-vuodonetsintälamput
• Kuminen törmäyssuoja Borofloat®-lasilinssillä suojaa LEDejä vaurioilta
• Sisäänrakennettu tuuletin pitää LEDit viileinä, jolloin niiden teho pysyy optimaalisena jatkuvassa käytössä

20 Range
(6.1 m)

UV LED
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GLO-AWAY
Dye Cleaner

(akkukäyttöinen versio)

Akkukäyttöiseen
sarjaan kuuluvat
lisäosat

AC
BATTERY
PACK

DC

CORD SETS

TRI-365MHB

TRITAN™ 365

Ominaisuudet
ja osat

MLK-35M

(tavallinen AC-versio)

30 Range

WHITE LED

UV ABSORBING

SOFT
CARRYING CASE

DC

CHARGER
& CORD SETS

TRITAN™ 365 AC/DCUV-lamppusarja
Sisältää
akkukäyttöisen
TRITAN™ 365
UV-lampun.

Akkukäyttöiseen
versioon kuuluvat
lisäosat

NiHM

BATTERY
PACK

SMART AC
CHARGER

AC/DC
ADAPTER

Tech
Tip!

Säiliöissä on usein erillinen alue öljyn jäähdyttämistä
varten. Siksi fluoresoivaa väriainetta kannattaa ruiskuttaa jaetulle alueelle riittävän kierron varmistamiseksi.

Skannaa QR-koodi
katsoaksesi videon

ERIKOISTYÖKALUT

CG-1000 PRO-Chek CG™
Vuotoilmaisin palaville kaasuille

Ihanteellinen löytämään maakaasujärjestelmien,
propaanisäiliöiden, putkistojen, regulaattoreiden
ja venttiilien, lämmönvaihdinten sekä monien
muiden palavia kaasuja sisältävien kohteiden vuodot!

MDE-2000NC

Marksman™
Ultraäänidiagnostiikkatyökalu
Löytää vuodot ja osien viat hyvissä ajoin ennen
kuin ne johtavat laitteiston rikkoutumiseen!
• Herkkyyssäädin ja virtapainike toimivat kosketuksella
• Havaitsee nopeasti paineilma-, maakaasu-, propaanisäiliö-, tyhjiö-, höyry-, kylmäaine- sekä muut painevuodot
• Löytää ratasten ja laakereiden kulumat sisäisistä komponenteista ja sähkömoottoreista
• Hienomekaaninen, ontto ilmasondi auttaa eristämään
vuodon lähteet ahtaissa paikoissa
• Ainutlaatuinen ultraäänilähetin auttaa paikallistamaan
vialliset tiivisteet ja tiivistenauhat ovista, ikkunoista,
ilmastointikanavista sekä muista paineistamattomista
tiloista
• Pakkauksen mukana ultraäänivastaanotin ja -lähetin,
ontto ilmasondi, kontaktisondi, melua vaimentavat
kuulokkeet, kaksi D-paristoa sekä kantolaukku

• Sertifioidusti turvallinen käyttää syttymis-/
räjähdysherkissä ympäristöissä
• Kaksi kertaa herkempi kuin kilpailevat tuotteet
• Havaitsee maakaasun, propaanin, ammoniakin,
metanolin, etanolin, etaanin, butaanin sekä muita kaasuja
• Säädettävä herkkyys
• Vaihteleva äänihälytin ja vilkkuvat LED-valot ilmaisevat nopeasti vuodon
koon ja voimakkuuden
• Automaattinen nollaustoiminto auttaa ohittamaan testialueen taustakaasut
• Kromipäällysteinen, taipuisa metallisondi mahdollistaa vuotojen etsimisen
ahtaissa tiloissa
• Helposti vaihdettava anturi vähentää seisonta-aikaa
• Sisältää anturin, kaksi D-paristoa sekä kantolaukun

PRO-Chek CG™ -laitteen herkkyydet
KAASU
HERKKYYS
Asetoni ......................... 50 ppm
Asetyleeni .................... 50 ppm
Ammoniakki ................ 20 ppm
Butaani ........................... 5 ppm
Hiilidioksidi ............... 500 ppm
Kloori ............................. 1 ppm
Syklopentaani ............... 5 ppm
Etaani ............................. 5 ppm
Etanoli ............................ 5 ppm
Etyleeni ...................... 500 ppm

Bensiini ...........................1 ppm
Vety ............................ 500 ppm
Rikkivety ........................ 5 ppm
Isobutaani....................... 5 ppm
Metaani .......................... 5 ppm
Metanoli ....................... 50 ppm
Metyylikloridi ................. 5 ppm
Metyylieetteri ............. 500 ppm
Propaani ........................ 5 ppm
Vinyylikloridi ................. 5 ppm

Luettelossa osa PRO-Chek CG™ -laitteella havaittavista kaasuista

TEOLLISUUDEN VÄRINANNOSTELULAITTEET

Tilanteisiin, joissa vaaditaan
tarkka annos fluoresoivaa
vuodonetsintäväriä tarkoilla
aikaväleillä. Saatavilla sekä
ilma-avusteisella että manuaalisella pumpulla.

IDD-2000A

IDD-1000M

Ilma-avusteinen väriainepumppu

Manuaalinen väriannostelija

Väriaineen annostus voidaan säätää välille
9,8‒148 ml. Tuotantolinjoille tai voiteluainetilaan. Toimii 19‒208 litran säiliöiden kanssa.

Väriaineen annostus voidaan säätää välille
9,8‒59 ml. Tuotantolinjoille tai voiteluainetilaan.
Toimii 19‒208 litran säiliöiden kanssa.

www.spectroline.com
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UV-LAMPUT

VIOLETTIVALOISET SINIVALOISET
LAMPUT
LAMPUT

Tuotenumero

UV-VALOA
VAIMENTAVAT

FLUORESOINTIA
KOROSTAVAT

Käyttökohteet

OIL-GLO® 22/6*
OIL-GLO® 22-8
OIL-GLO® 22-P
OIL-GLO® 22-Q
OIL-GLO® 22-G
(hohtaa keltaisena)

Öljypohjaiset nestejärjestelmät:
Vaalea hydrauliikkaneste
Hyvin tumma tai voimakkaan sininen
hydrauliikka ja nesteet
Kompressoriöljy
Moottoriöljy
Vaihteistoöljy

OIL-GLO® 30/6*
OIL-GLO® 30-8
OIL-GLO® 30-P
OIL-GLO® 30-Q
OIL-GLO® 30-G
(hohtaa valkoisena)

Öljypohjaiset nestejärjestelmät:
Vaalea hydrauliikkaneste
Hyvin tumma tai voimakkaan sininen
hydrauliikka- ja voiteluneste
Kompressoriöljy
Moottoriöljy
Vaihteistoöljy

OIL-GLO® 33/6*
OIL-GLO® 33-8
OIL-GLO® 33-P
OIL-GLO® 33-Q
OIL-GLO® 33-G
(hohtaa vihreänä)

Synteettiset tai öljypohjaiset nestejärjestelmät:
Vaalea hydrauliikkaneste
Hyvin tumma tai voimakkaan sininen
hydrauliikka- ja voiteluneste
Kompressoriöljy
Moottoriöljy
Vaihteistoöljy

OIL-GLO® 40/6*
OIL-GLO® 40-8
OIL-GLO® 40-P
OIL-GLO® 40-Q
OIL-GLO® 40-G
(hohtaa kirkkaan
sinisenä)

Synteettiset tai öljypohjaiset nestejärjestelmät:
Vaalea hydrauliikkaneste
Hyvin tumma tai voimakkaan sininen
hydrauliikka- ja voiteluneste
Kompressoriöljy
Moottoriöljy
Vaihteistoöljy

OIL-GLO® 44/6*
OIL-GLO® 44-8
OIL-GLO® 44-P
OIL-GLO® 44-Q
OIL-GLO® 44-G
(hohtaa keltaisena/
vihreänä)

Synteettiset tai öljypohjaiset nestejärjestelmät:
Vaalea hydrauliikkaneste
Hyvin tumma tai voimakkaan sininen
hydrauliikka- ja voiteluneste
Kompressoriöljy
Moottoriöljy
Vaihteistoöljy
Polttoaine (bensiini tai diesel)

OIL-GLO® 45/6*
OIL-GLO® 45-8
OIL-GLO® 45-P
OIL-GLO® 45-Q
OIL-GLO® 45-G
(hohtaa sinisenä †)

Synteettiset tai öljypohjaiset nestejärjestelmät:
Vaalea hydrauliikkaneste
Hyvin tumma tai voimakkaan sininen
hydrauliikka- ja voiteluneste
Kompressoriöljy
Moottoriöljy
Vaihteistoöljy

OIL-GLO® 50/6*
OIL-GLO® 50-8
OIL-GLO® 50-P
OIL-GLO® 50-Q
OIL-GLO® 50-G
(hohtaa punaisena)

Synteettiset tai öljypohjaiset nestejärjestelmät:
Vaalea hydrauliikkaneste
Hyvin tumma tai voimakkaan sininen
hydrauliikka- ja voiteluneste
Kompressoriöljy
Moottoriöljy
Vaihteistoöljy

GAS-GLO™ 32**
GAS-GLO™ 32-P
GAS-GLO™ 32-G
(hohtaa keltaisena)

Bensiini- ja dieselpolttoainejärjestelmät

WATER-GLO® 801-P
WATER-GLO® 801-Q
WATER-GLO® 801-G
(hohtaa sinisenä †)
WATER-GLO 802-P
WATER-GLO® 802-Q
WATER-GLO® 802-G
(hohtaa vihreänä)
®

Huom. OIL-GLO®- ja WATER-GLO®-väriaineet ovat NSF-sertifioituja ja rekisteröityjä täyttämään elintarvikkeiden prosessointivaatimukset. Öljypohjaiset OILGLO®-värit täyttävät kategorioiden HTX-2 ja HX-2vaatimukset. Vesipohjaiset
WATER-GLO®-värit täyttävät kategorioiden G7, GX ja HTX-2 vaatimukset.

Suositeltu laimennussuhde

% väriä
järjestelmän
nesteeseen

30 ml / 15,1 l hydrauliikkanestettä
30 ml / 7,6 l hydrauliikkanestettä

0,20 %
0,39 %

30 ml / 7,6 l kompressoriöljyä
30 ml / 5,7 l moottoriöljyä
30 ml / 1,9 l vaihteistoöljyä

0,39 %
0,52 %
1,56 %

+

30 ml / 30,3 l hydrauliikkanestettä
30 ml / 15,1 l hydrauliikkanestettä

0,10 %
0,20 %

+

30 ml / 15,1 l kompressoriöljyä
30 ml / 11,4 l moottoriöljyä
30 ml / 3,8 l vaihteistoöljyä

0,20 %
0,26 %
0,78 %

AINOASTAAN

30 ml / 30,3 l hydrauliikkanestettä
30 ml / 15,1 l hydrauliikkanestettä

0,10 %
0,20 %

+

30 ml / 15,1 l kompressoriöljyä
30 ml / 11,4 l moottoriöljyä
30 ml / 3,8 l vaihteistoöljyä

0,20 %
0,26 %
0,78 %

30 ml / 30,3 l hydrauliikkanestettä
30 ml / 15,1 l hydrauliikkanestettä

0,10 %
0,20 %

30 ml / 15,1 l kompressoriöljyä
30 ml / 11,4 l moottoriöljyä
30 ml / 3,8 l vaihteistoöljyä

0,20 %
0,26 %
0,78 %

30 ml / 30,3 l hydrauliikkanestettä
30 ml / 15,1 l hydrauliikkanestettä

0,10 %
0,20 %

30 ml / 15,1 l kompressoriöljyä
30 ml / 11,4 l moottoriöljyä
30 ml / 3,8 l vaihteistoöljyä
30 ml /45,4-68,1 l
bensiiniä/dieseliä

0,20 %
0,26 %
0,78 %
0,04-0,07 %

30 ml / 30,3 l hydrauliikkanestettä
30 ml / 15,1 l hydrauliikkanestettä

0,10 %
0,20 %

30 ml / 15,1 l kompressoriöljyä
30 ml / 11,4 l moottoriöljyä
30 ml / 3,8 l vaihteistoöljyä

0,20 %
0,26 %
0,78 %

30 ml / 30,3 l hydrauliikkanestettä
30 ml / 15,1 l hydrauliikkanestettä

0,10 %
0,20 %

30 ml / 15,1 l kompressoriöljyä
30 ml / 11,4 l moottoriöljyä
30 ml / 3,8 l vaihteistoöljyä

0,20 %
0,26 %
0,78 %

30 ml / 37,9 l
bensiiniä/dieseliä

0,08 %

Välineet

+
TAI

TAI

+
+
AINOASTAAN

+
TAI

+

+
AINOASTAAN

+
TAI

+
+
TAI

+
+
473 ml / 1 900 l vettä

0,03 %

+

Vesi- ja vesi-/glykolipohjaiset
nestejärjestelmät - sekä staattiset että kiertävät

TAI
473 ml / 3 800 l vettä

0,01 %

+

HUOM. Pääte ”8” tarkoittaa 237 ml:n pulloa, pääte ”P” 473 ml:n pulloa ja pääte ”G” 3,8 l:n astiaa. Myös muita kokoja saatavilla.
Ylhäällä esitetyt Spectroline®-fluoresointivärien sekoitussuhteet isäntänesteisiin ovat vain ohjeistavia. Suhteita voidaan kasvattaa tai pienentää riippuen tarvittavasta fluoresoinnista
sekä työskentelytilan valo-olosuhteista. Helppo tapa tarkistaa fluoresoinnin toimivuus on ottaa pieni määrä isäntänestettä järjestelmästä ja lisätä siihen suositeltu määrä väriainetta.
Valaise tämän jälkeen näyteseosta Spectroline®-vuodonetsintälampulla ja varmista, että fluoresointi hohtaa kirkkaana.
* 6 kappaleen paketti 30 ml:n pulloja

** Laatikko (24 kpl) 30 ml:n pulloja

† Näyttää kirkkaalta. Ei muuta isäntänesteen väriä.

JAKELIJA:

C O R P O R A T I O N
www.spectroline.com
956 Brush Hollow Road • Westbury, NY 11590, USA
800 274 8888 • +516 333 4840
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