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NORD TEST 
Barevné penetranty HELLING GmbH 

Tyto kapilární prostředky patří do U-serie pro kontrolu povrchových vad, trhlin a pórů různých typů 

materiálů. Povrchová vada je indikovaná světlou červenou barvou, silně kontrastující s bílým 

podkladem nanesené vývojky. 

Příklady použití penetrantů NORD-TEST: svary, odlitky, legované a nelegované oceli, mosaz, měď, 

některé plasty 

Ke kapilární zkoušce je nutné použít 3 typy sprejů (kanystrů): Čistič – Reiniger 87, Penetrant – 

Kontrastrot 88, Vývojka – Entwickler 89. 

 

Penetrační prostředky NORD-TEST nejsou toxické. Jsou zdrojem minimálního množství nečistot. 

Červený penetrant Kontrastrot obsahuje složky, které není problém odbourat na biologickém stupni 

čističek odpadních vod. 

Penetranty NORD-TEST jsou použitelné při teplotách od – 5°C do + 50°C. Při nižších teplotách je 

nutné prodloužit čas penetrace. 

Penetranty NORD-TEST jsou ověřované ve smyslu norem DIN 54152, EN ISO 3452 (EN 571) a 

odpovídají podmínkám Bureau Central Hollandais, Germanische Lloyd, Lloyds Register of Schipping, 

Bureau Veritas, Reaktorbau. 

Penetranty taktéž vyhovují zkušebním podmínkám ASME a ASTM.  

Obsah halogenidů a síranů vyhovuje zkouškám dle norem DIN 54152 a ASTM-D 808–63. 

Kapilární prostředky jsou registrovány ve smyslu zákona č. 157/1998 Sb. (Zákon o chemických 

látkách a chem. přípravcích) a souvisejících předpisů (bezpečnostní listy a certifikáty pro jednotlivé 

typy). 
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NORD-TEST Čistič  U 87 
 

121.300.101 balení: spray 500 ml (balení po 12 ks, možné i libovolně)                 

121.300.103   kanystr 10 litrů                  

 

NORD-TEST Penetrant  U 88 
 

121.300.201 balení: spray 500 ml (balení po 12 ks, možné i libovolně)                  

121.300.202  plech        1 litr            

121.300.203  kanystr 10 litrů                           

 

NORD-TEST Penetrant Rot 3000  
 

131.300.301 balení: spray 500 ml (balení po 12 ks, možné i libovolně)                         

                                   - vysoká citlivost, omyvatelný vodou 

                                   - neobsahuje AZO barviva 

                                   - testování luminiscenční metodou, pomocí UV světla je možné 

                                   -citlivost v souladu s DIN EN ISO 3452-2 úroveň II (vysoce citlivý) 

NORD-TEST Vývojka  U 89 
 

121.300.701 balení: spray 500 ml (balení po 12 ks, možné i libovolně)                

121.300.703  kanystr 10 litrů                              

 

 

Všechny spotřební materiály f. Helling GmbH. mají expirační dobu 5 let. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


