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Refrigeration Technologies

Big Blu - Sub-Zero (Super Blu)
Lekken zoeken onder extreme omstandigheden

 � Bellenvormende oplossing 
 � Gebruik in extreme temperaturen; -35°C tot 90°C
 � Niet giftig, biologisch afbreekbaar
 � Gebruik op zuurstofinstallaties toegelaten 

Big Blu
Micro-lekzoeker

 � Bellenvormende oplossing
 � Gevoeligheid: 20 gr/jaar
 � Niet giftig, niet bijtend en biologisch afbreekbaar
 � Sterke en blijvende film
 � Gebruik op zuurstofinstallaties toegelaten
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Check-Mate
Controleer de graad van vervuiling met deze eenvoudige koelmiddel- en olietest

 � Eenvoudige olietest
 � 1 test voor alle oliën: mineraal, AB, PAG of POE
 � Indicatie vervuiling via kleurenschema
 � Koelmiddeltests: zuurte- en vochtigheidsgehalte 

 � Voor alle CFK’s, HCFK’s en HFK’s & HFO’s
 � Volledige set: gebruiksklaar, betrouwbaar en voordelig
 � Testbuisjes apart verkrijgbaar

 � Delivered in a hard plastic Behuizing with 
Check-Mate and 3*3 detector tubes: 3 oil 
tests, 3 humidity tests, 3 acidity tests.

Nylog
Voor een lekdichte installatie 

 � Smeert en dicht af zonder te harden 
 � Verhindert lekken langs dichtingen en Aansluitings
 � Bestand tegen extreme temperaturen en trillingen 

 � Nylog Red: installaties met CFK’s en HCFK’s
 � Nylog Blue: installaties met HFK’s en HFO’s

Nylog Red Nylog Blue
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Viper Wet-Rag
Hitteblokkerende kit

 � BETER DAN EEN NATTE DOEK 

 � Deze herbruikbare, hitte-blokkerende stopverf 
houdt piping en gevoelige componenten 
koeler dan traditionele natte doek

 � Toepassingen tijdens solderen, hard-solderen of lassen
 � Het is gemaakt van dezelfde materiaal als 

in het hitteschild van de spaceshuttle.
 � Eenvoudig toepassen, verwijderen en opnieuw gebruiken. 

 � Herbruikbaar als een natte vod
 � Beschermt oppervlakken, Kranen en andere 

gevoelige onderdelen tegen schade door hitte
 � Blokkeert directe en geleidende warmteoverdracht
 � Gebruik met Map / Pro, Oxy / Acetylene, 

Mig, Tig, Arc en propaanbranders
 � Niet-giftig 

 � Herbruikbaar - Voor maximaal 40 applicaties
 � Geleidende warmte - Blokkeert geleidende 

warmte om gevoelige delen te beschermen
 � Directe warmte - Blokkeert directe warmte tot 1100 ° C
 � Indicator Dye - Speciaal kleurstof vervaagt na verloop 

van tijd om aan te geven wanneer vervanging nodig is


