
TDS af dato: 03.02.2009 
 

Information: Yderligere teknisk information og MSDS kan hentes på www.rocol.dk eller rekvireres hos vores kundeservice på tlf.: 86 82 64 44 
 
Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne  
og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte. 

 
 

FF/VW Revnefinder 
 
Rensevæske nr. 1, Kapillarfarve nr. 2 og Fremkalder nr. 3 
 
Produktbeskrivelse: ROCOL Revnefinder Systemet VW i 3-dåse forpakning er en hurtig, sikker og effektiv metode til detektion af 
kritiske fejl og revner på svejsesømme, metalkomponenter, keramik, glas o.s.v. 
 
Kan behandlede emner inspiceres under synligt lys, samtidigt er systemet vandopløseligt og kan vaskes fuldstændigt af hænder, 
tøj og behandlede komponenter, efterlader ingen pletter eller misfarvninger. 
 
Har et stort anvendelsesområde inden for vedligeholdelse og produktion og er beregnet til brug på arbejdsstedet. 
 
Anvendes til revnesøgning i metal på en hurtig og effektiv måde. 
 
Et sæt består af:  Rensevæske nr. 1 

Kapillarfarve nr. 2 (rød) 
Fremkalder nr. 3 

 
Egenskaber: 
• Ideel til inspektion af svejsesømme, støbninger, smedearbejde etc. 
• Anvendes direkte på arbejdsstedet 
• Kritiske fejl og revner kan inspiceres i synligt lys 
• Ekstra stor skarphed 
• Ingen forurening eller misfarvning 
 
Anvendelse:  Rensevæske nr. 1 anvendes til rengøring/afrensning af de emner der skal undersøges for evt. revnedannelser. 

Fjerner olie, fedt, snavs samt overskydende kapillarfarve. Spryen holdes lodret ved påføring i en afstand af 15-
20 cm. Aftør med en fnugfri klud for at fjerne alle urenheder på overfladen. Sørg for tilstrækkelig ventilation. 
Kapillarfarve nr. 2 omrystes godt før brug. Holdes lodret og påfør et tyndt dækkende lag på det i forvejen 
afrensede område i en afstand af ca. 15-20 cm. Efterlades i mindst 10 min., længere hvis der er tale om 
detektion af meget fine revner. Fjern overskydende kapillarfarve ved aftøring med en fugtig fnugfri klud. 
Herefter efterlades delene indtil de er fuldstændig tørre. Sør for tilstrækkelilg ventilaltion. 
Fremkalder nr. 3 omrystes ogdt før brug. Holdes lodret ved påføring og spray i et jævnt tyndt lag i en afstand 
af 15-20 cm. Undgå et for kraftigt lag. Påføres efter kapillarfarven nr. 2. Fremkalderen skal tørre i ca. 10 min. 
før inspektion i daglys. Evt. fejl/revner i overfladen vil fremtræde som klare definerbare røde mønstre. 
Overfladen kan herefter rengøres med rensevæske nr. 1. Sørg for tilstrækkelig ventilation. 

 
Tekniske og fysiske data: 
 
Produkt:  Rensevæske nr. 1  Kapillarfarve nr. 2  Fremkalder nr. 3 
Filmtype:  Farveløs væske   Rød kapillarfarve   Tør hvidt pudder 
Drivgas:  CO2   CO2  Butan/propan 
Basevæske:  Blanding af paraffinsk    Amorphous silica 

kulbrinte og propan-2-ol. 
Opløsningsmiddel:   Paraffinsk kulbrinte  Acetone, 3-methoxybutan-1-ol. 
Massefylde:  0,74   0,85   0,86 
Opbevaring:  Beholder under tryk. Må ikke udsættes for temperaturer over 50°C. Beskyttes mod sollys. 
Emballage:  300 ml. aerosoldåse  300 ml. aerosoldåse  400 ml. aerosoldåse 
Varenummer:  59001000   59004000   59007000 
Varenummer: 59010000 (et helt sæt) 
 
Væsentlige virkninger på sundhed og sikkerhed i arbejdsmiljøet: Yderst brandfarlig. Irriterer øjnene. Dampe kan give sløvhed 
og svimmelhed. Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. Undgå indånding af dampe/aerosoltåger. Kommer stoffet i 
øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. 
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Priorsvej 36  
DK-8600 Silkeborg 

Tlf.: +45 86 82 64 44 
e-mail: salg@rocol.dk 

www.rocol.dk 
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