
HM-604   
PENETRANT 

FLUORESCENCYJNY 
DO BADAŃ NDT METODĄ PENETRACYJNĄ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Charakterystyka produktu: 
 

1. Penetrant fluorescencyjny emulgujący do wykrywania wad powierzchniowych, typ 1, metoda A, poziom 3 
wg  AMS 2644 i ISO 3452-2. 
2.  Penetrant fluorescencyjny żółtozielony do kontroli w oświetleniu UV-A, kompatybilny z niebieskim 
światłem aktynicznym  
3. Bardzo wysoki poziom biodegradacji. 
4. Występuje luzem w pojemnikach 5, 10, 25, 60 i beczce 200 L.   
5.Produkt nie zawiera frakcji naftowych.  

6. Zgodny z następującymi normami: ISO 3542-2, kodem ASME,  specyfikacjami: ALLISON, EADS, 
ROLLS-ROYCE (OMAT: 632L), BOEING, LOCKHEED, GENERAL ELECTRIC,  DASSAULT, 
PRATT&WHITNEY, SAFRAN, homologacją QPD-ASM 2644 i rozporządzeniem REACH.  
7. Produkty uzupełniające: wywoływacze: D-90G, D-100, R60, D-106. 
 

Specjalnie przystosowane do użytku w następujących branżach: 

Przemysł 
 

Właściwości fizyko-chemiczne Sposób użycia 
 

• Wygląd  : zielony płyn 

• Fluorescencyjny : zielono-żółty 
Temperatura zapłonu : > 200°C 

• Bardzo niska zawartość halogenów i siarki 

• Zgodny ze wszystkimi metalami i niektórymi 
materiałami syntetycznymi. 

 
 

 

Przed każdym użyciem i z zastosowaniem odpowiedniego 
procesu, konieczne jest usunięcie wszelkich zanieczyszczeń, 

mogących zatkać wady powierzchniowe. 

 
Transport/Manipulacja produktem/Przechowywanie 

 
Przechowywać  z dala od wilgoci i promieni słonecznych. 
Zakres temperatur : od 0°C do +50° C. 
Pomiędzy każdym przelewaniem produktu, należy zachować 
dobrze zamknięte opakowanie.  
Termin przydatności : luzem (kanister, beczka): 60 miesięcy 
 
Więcej informacji: odnieść się do karty charakterystyki produktu. 
 

 

plusiki 7-ki  
SKINCRIC: specjalistyczny zestaw 3 środków do NDT dla spawalnictwa 

Dane zawarte w naszych opisach technicznych są oparte na naszej wiedzy oraz aktualnym doświadczeniu i są podane jedynie informacyjnie. W żadnym wypadku nie 
odpowiadamy za przypadki nieodpowiedniego użycia naszych wyrobów. 

 
 
 
 
 
DALSZE WSKAZANIA DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA Z PRODUKTEM: 
  

Przed każdym użyciem i z zastosowaniem odpowiedniego procesu, konieczne jest usunięcie wszelkich 
zanieczyszczeń, mogących zatkać wady powierzchniowe. 

 
Nanoszenie penetranta : 
Przez rozpylanie (elektrostatyczne, pneumatyczne), pędzlem lub przez zanurzenie.  
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W tym ostatnim przypadku, dobrze jest pozostawić zanurzone części na 1/3 całkowitego czasu, pozostałe 
2/3 czasu przeznaczyć na ocieknięcie płynu. restants servant à l’égouttage. 
Całkowity czas kontaktu : od 5 do 30 minut w zależności od potrzeb. 
 
Usuwanie penetranta : 
Przez zmycie wodą o temperaturze pokojowej pod ciśnieniem od 30 do 200 kPa, pistoletem hydraulicznym, 
bądź hydropneumatycznym (powietrze pod ciśnieniem od 0,1 do 2 barów, według odpowiedniej 
specyfikacji). 
Zaleca się stosowanie możliwie jak najsłabszego ciśnienia.  
Zmywanie powinno odbywać się przy świetle UV-A w taki sposób, by mieć pewność, że nie pozostanie na 
powierzchni fluorescencyjne tło. 
 
Suszenie : 
Poprzez cyrkulację ciepłego powietrza (60 - 80°C) ; użycie dmuchawy ze sprężonym powietrzem, lampy na 
podczerwień lub pistoletu na gorące powietrze jest stanowczo odradzane.  
 
Wywoływanie : 
Mimo, że HM-604 jest środkiem samo penetrującym, zastosowanie wywoływacza ułatwia odczyt.  
 
Odczyt : 
Powinien być przeprowadzony w zaciemnionym miejscu (oświetlenie o wartości poniżej 20 lux) i w 
odpowiednim świetle UV-A (minimum 1000 µW/cm², jeśli to możliwe o wartości powyżej lub równej 1500 
µW/cm²). 
Możliwe jest zastosowanie niebieskiego światła aktynicznego. 
 
BIODEGRADACJA : 
Według testu biodegradacji w środowisku aerobowym i kryteriów OCDE 302 B, HM-604 wykazało zdolność 
do ostatecznej, właściwej biodegradacji.   
 

 
 
Wynik jest zatem pozytywny (biodegradacja >70%), co w żadnym razie nie oznacza, że odpady ściekowe 
po HM-604 mogą być usunięte do środowiska naturalnego ; natomiast powinny trafić do oczyszczalni 
ścieków : proponujemy skontaktować się w tej sprawie z lokalną oczyszczalnią. 

 

 


