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Indikační média pro magnetickou práškovou kontrolu
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FLUXA® indikační prostředky pro
magnetickou práškovou kontrolu
UV-sv tlo
fluorescent

suchý

mokrý

koncentráty

ihned k použití

prášek

FLUXA-KONCENTÁTY

FLUXA-SUSPENZE

DEUTROFLUX-PRÁŠEK

prášek

hotové st ední silné

FLUXA-KONCENTRÁTY

FLUXA-PASTA

FLUXA-KONCENTRÁTY

FLUXA-PRÁŠEK

JEMNÝ

HRUBÝ

VELMI HRUBÝ

HS-O

HS-O

FR

HRS

HRS/G

HKS

HS-O

F

F

FS

F

FS

typ
9031

typ
9030

typ
9033

typ
9314.2

typ
9314.9

typ
9006

typ
9306

typ
9356

typ
9366

typ
9314.1

typ
9003

typ
9007

typ
9107

typ
9001

typ
9101

žluto-zelený žluto-zelený žluto-zelený

žluto-zelený žluto-zelený

žluto-zelený

velikost zrna velikost zrna velikost zrna
80–200 μm 100–300 μm 200–300 μm

velikost zrna velikost zrna
3 μm
3 μm

velikost zrna velikost zrna velikost zrna
7 μm
3 μm
3 μm

ihnedkpoužití ihnedkpoužití
v oleji
v oleji
kanystr

žluto-zelený žluto-zelený

žluto-zelený žluto-zelený

žluto-zelený žluto-zelený žluto-zelený

žluto-zelený žluto-zelený

velikost zrna velikost zrna
3 μm
3 μm

velikost zrna velikost zrna velikost zrna
7 μm
7 μm
3 μm

velikost zrna velikost zrna
7 μm
3 μm

ed ní

ed ní

ed ní

ed ní

ed ní

ed ní

1:20–1:40

1:20–1:40

1:20–1:40

1:100–1:200

1:100–1:200

0,5–1 g/l

olejová báze

olejová báze

spec. antikoro.

sprej

ed ní

ed ní

ed ní

1:1000–1:2000 1:1000–1:2000

0,25–0,5 g/l

ed ní
0,25–0,5 g/l

FLUXA-typ 2091
smá ecíprost edek
ed ní:
1:1000–1:2000

FLUXA „Antirost“
typ 9026
ed ní:
1:40–1:100

vzduch
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voda

FLUXA test olej
typ 9040

voda

FLUXA test olej
typ 9040
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kontrastní metoda

denní+UVsv tlo
fluorescent

nefluorescent
černý

mokrý

mokrý

proces

koncentráty

forma

hotové

FLUXA-KONCENTRÁTY

výrobek

ihned k použití

st ední

FLUXA-KONC.

TRS

TRS/G

TS-O

typ
9706

typ
9756

typ
9714

oranž

oranž

velikost zrna velikost zrna
3 μm
3 μm

prášek

st ední

FLUXA

FLUXA-KONCENTRÁTY

ERNÝ-O

ERNÝ-W

typ
9014

typ
9016

erný

erný

erný

oranž

typ 9015

koncentráty

ERNÝ-O

typ
9014.9

FLUXAbarva pozadí
bílá

velikost zrna
3 μm

velikost zrna
< 1 μm

velikost zrna velikost zrna
< 1 μm
< 1 μm

ed ní

ed ní

ed ní

1:20–1:40

1:20–1:40

1:100–1:200

ihned k užití
v oleji

1:100–1:200

spec. antikoroze

olejová báze

spej

olejová báze

ed ní

FLUXA PRÁŠEK

ERNÝ

typ
9010
erný
velikost zrna
< 1 μm

ed ní

ed ní

1:100–1:200

2,5–5 g/l

FLUXA-smáčecí
prost edek typ9021

smáčecí
p ísady

ed ní:
1:1000–1:2000

FLUXA „Antirost“
typ 9026

antikorozní
p ísady

nosné médium
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ed ní:
1:40–1:100

voda

FLUXA test olej
typ 9040

voda

FLUXA test olej
typ 9040
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Zkušenost:

Alternativy:
®

První volbou pro zkou ení pod UV-světlem je FLUXA® – Koncentrát HRS.

®

FLUXA -hotové koncentráty: Nejjednodušší zp sob p ípravy
Pro p ípravu zkušební suspenze pot ebujete pouze vodu. Nutné p ísady jsou tém pro všechny p ípady obsaženy v dosta ující mí e.
®

FLUXA Koncentrát FR 9006: Obsahuje prášek F (9001) jako indika ní prost edek. Doporu uje se pro indikaci v tších nebo st edních trhlin (hutní polotovary) a pro nižší požadavky na ochranu proti
korozi.
®
FLUXA Koncentrát HRS 9306: Ideální prost edek pro zjiš ování nejmenších trhlin pod UV sv tlem.
®
FLUXA Koncentrát HRS/G 9356: Stejné vlastnosti jako 9306,
avšak se zvýšeným obsahem antikorozních p ísad – např. pro odlitky.
®
FLUXA Koncentrát TRS 9706: Jedine ný prost edek pro zkoušení za denního, halogenového a UV sv tla.
®
FLUXA Koncentrát TRS/G 9756: Stejné vlastnosti jako 9706, avšak
se zvýšeným obsahem antikorozních p ísad – ideální pro slévárny.

®

FLUXA -st ední koncentráty: Příjemný kompromis mezi cenou
a p ípravnou procedurou
St ední koncentráty již obsahují smá ecí prost edek a omezené
množství antikorozních p ísad, které je však pro mnohé p ípady
použití dosta ující. V tomto p ípad musí být p idána pouze voda.
®

FLUXA Koncentrát HKS 9366: Levn jší alternativa k hotovému koncentrátu HRS, pokud se na antikorozní ochranu kladou nižší požadavky.
®
FLUXA Koncentrát HS-O 9314: Pro olejové suspenze, obsahuje
magnetický prášek jako HRS.
®
FLUXA Koncentrát TS-O 9714: Pro olejové suspenze, obsahuje
magnetický prášek pro denní sv tlo jako TRS, nabízí p ednosti zkoušení za denního sv tla, pokud je jako nosné médium p edepsán olej.
®
FLUXA Koncentrát ERNÝ-O 9014: Jako indika ní médium obsahuje Fe3O4 (typ 9010). Pro olejové suspenze. Pro zkoušení za denního
sv tla, p ípadn s bílou barvou pozadí (FLUXA®-Bílá barva pozadí,
typ 9015).
®
FLUXA Koncentrát ERNÝ-W 9016: Jako indika ní médium obsahuje Fe3O4 ( typ 9010). Pro vodní suspenze. Pro zkoušení za denního
®
sv tla, p ípadn s bílou barvou pozadí (FLUXA -Bílá barva pozadí,
typ 9015 ).

®

FLUXA Silné koncentráty: Cenov výhodné koncentráty
I u t chto koncentrát odpadá asto nepohodlné míchání prášku v nosném médiu. Pro zkoušení ve vod však musí být ješt p imíchány antikorozní a smá ecí prost edky.
®

Program FLUXA je stejn mnohostranný
jako zku ební úlohy. Následují výb rová
kriteria, p esné informace obsahují technické listy, bezpe nostní listy a zvláštní
tiskopisy.

®

FLUXA Prášek FS 9101: Optimální ke zjiš ování nejjemn jších
a stedních trhlin při zkoušení hotových dílů i polotovarů,
vysoká intenzita fluorescence.
®
FLUXA erný prášek 9010: Nejvyšší citlivost p i nefluorescen ním
zkoušení. Pro zkoušení metodou „černá/bílá“.

®

FLUXA - Pohotovostní:
Ideální pro ru ní zkoušení jednotlivých díl nebo p i montážích.
®

FLUXA HS-O 9314.2: Ve zkušebním oleji rozpušt ný FLUXA® Koncentrát
HS-O 9314 p ipravený k okamžitému použití. Obsahuje prášek jako HRS.
®
FLUXA HS-O 9314.9,AEROSOL: Ve zkušebním oleji rozpušt ný FLUXA®
Koncentrát HS-O 9314 p ipravený k použití. Obsahuje prášek jako HRS.
®
FLUXA erná-O 9014.9; AEROSOL: Ve zkušebním oleji rozpušt ný
FLUXA® Koncentrát ERNÝ-O 9014 p ipravený k okamžitému použití.
Jako indika ní prost edek obsahuje Fe3O4(typ 9010). Pro zkoušení za
denního sv tla, p ípadn s bílým pozadím (FLUXA® – Bílá barva pozadí,
typ 9015).

®

DEUTROFLUX Prášek (suché zkoušení) Typ . 9030–9033:
Tyto prášky jsou ur eny pro suché zkoušení, nap . pro spln ní n kterých
vesm s starých p edpis nebo ke zkoušení ve ví ivé komo e. Prášek se
používá bez nosného média, t.j. nanáší se foukáním na zkoušený objekt
nebo se zkoušený díl, zmagnetovaný zbytkovým magnetismem, pono í
do ví ivé komory s rozví eným práškem. Pro tyto ú ely lze vhodn míchat
jemn jší i hrubší prášky.

®

FLUXA -P ísady: Používají se podle konkrétní aplikace spole n
s FLUXA® prost edky.
®

®

FLUXA Smá ecí prost edek 9021: Pro použití FLUXA -prášk F, FS a
®
erného ve vod nebo pro použití FLUXA silných koncentrát F a FS.
®
FLUXA Antikorozní prost edek „Antirost“ 9026: Pro použití
®
®
FLUXA -prášk
FS a erného ve vod nebo pro použití FLUXA
®
silných koncentrát F a FS. V p ípad pot eby i spole n s FLUXA ®
st edním koncentrátem HKS nebo erným koncentrátem W. FLUXA Antirost je koncipován speciáln pro ochranu Fe-kov , pro neželezné
kovy (které se stejn nezkoušejí magnetopráškovou metodou) není
vhodný. (Jako antikorozní ochrana pro ultrazvukové zkoušení je
k dispozici speciální prost edek ECHOKOR -obj. . 9027.)
®
FLUXA Protip nicí prost edek 9024: Používá se p i problémech
s p nou ve vodních systémech. Používat jen výjime n a v minimálním
množství.
®
FLUXA Bílá barva pozadí 9015: Bílá barva pozadí ve sprejích
pro magnetopráškové zkoušení metodou " erná / bílá".
„black/white“ procedure.

FLUXA Koncentrát F 9007: Pro vodní suspenze, jako
indika ní médium obsahuje prášek F (9001).
®
FLUXA Koncentrát FS 9107: Pro vodní suspenze, jako
indika ní médium obsahuje prášek FS (9101).
®
®
FLUXA -Pasta F 9003: Pro olejové suspenze, jako indika ní médium
FLUXA Zkušební olej 9040: Pro použití olejových koncentrát
®
®
obsahuje prášek F (9001) a rovn ž dostatek smá ecího prost edku. Je po9014, 9314 a 9714, FLUXA Pasty F nebo FLUXA Prášk F, FS
hodln dávkovatelná. Vysoce koncentrovaný prost edek pro zkoušení v oleji. a erného. FLUXA® -zkušební olej vyniká optimální kompatibilitou
®
s FLUXA -magnetickými prášky, není fluorescen ní a má pro zkoušení ideální viskozitu. Podle zkušeností je dob e snášen pokožkou.
®

FLUXA Prášek (mokré zkoušení): Univerzální a cenov výhodná
varianta
®
FLUXA Prášky pro mokré zkoušení jsou založeny na oxidech železa.
Tím se p edchází rzi a rychlému usazování.
®

FLUXA Prášek F 9001: Optimální ke zjiš ování v tších trhlin, zvlášt vhodný pro zkoušení hutních polotovar .
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Normy a p edpisy...
®

jsou ke každému prost edku FLUXA detailn uvedeny v p iloženém
technickém listu.
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FLUXA®
P t d vod pro použití p i nedestruktivním zkoušení

1. Garance stále stejn vysoké zkušební
citlivosti!
P i použití hotového koncentrátu FLUXA® m
že být garantována konstantní indika ní
citlivost zkušebního roztoku. Toto je možné
p edevším ze dvou d vodů:
a)Výroba indika ního média probíhá za
kontrolovaných podmínek.
b)Jednozna ná definice užitn -technických
vlastností hotového produktu. Toto je
zdokumentováno i v dodacím protokolu p ikládaném ke každé výrobní sérii s údaji
m ených hodnot v etn povolených tolerancí. Vliv uživatele na kvalitu zkušební
suspenze je tak minimální, nebo hotový
koncentrát musí být pouze roz ed n vodou.

2. Dlouhá životnost zkušebních lázní!
P i sériovém zkoušení sama po áte ní indika ní schopnost erstvé inspek ní lázn nePro dosa
opakovatelných zkušebních
výsledk je d ležité, aby indika ní citlivost
z stala stejná b hem dlouhé doby zkoušení.
Krom vynášení magnetického prášku samotnými zkoušenými díly je životnost zkušební lázn stanovena p edevším odolností
zkušebního prost edku v i mechanickému
zatížení zp sobenému stálým p e erpáváním
v cirkulaci zkušební lázn . Zkušební prost edky
FLUXA® vykazují stejnou indika ní citlivost
i po 100 hodinách v ob hovém režimu. Toto
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je pro každou šarži ješt p ed vyexpedováním vyzkoušeno a zdokumentováno v p ejímacím protokolu.

3. Osv d eno každodenní praxí!
Už dlouhá léta zásobujeme automobilový pr mysl a jeho dodavatele jako kovárny nebo slévárny magnetopráškovými zkušebními médii
FLUXA®. V hodnoceních dodavatel
jí výrobky FLUXA® pravideln p ední pozice.

4. ešení i pro speciální požadavky!
Na základ dlouholetých zkušeností firmy KARL
DEUTSCH s vývojem a výrobou zkušebních
prost edk je nepravd podobné, že by široce
rozvinutý sortiment produkt FLUXA® nenabídl
alespo jediné ešení vhodné i pro Vás. Pokud
by p esto byl zapot ebí speciální zkušební prost edek, vy e íme i Vaši zkušební úlohu vhodným
magnetopráškovým zkušebním médiem.

5. Výborný pom r cena / výkon!
Technicky perfektní ešení za rozumnou cenu:
Nechte se p esv d it vyzkoušením na Vašem
zkušebním za ízení. Naše nabídka Vás p esv dí o tom, že i u Vás p isp jí magnetoprášková
úsporám.
zku ební média FLUXA® k finan
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P ehledná informace
Výrobek

Nosné médium

ed ní

Pou itel.mno ství
ASTM (ml)

Objed.
íslo

®

voda

1: 20 –1: 40

0,2 – 0,1

1 l-lahev 9006.1
5 l-kanystr 9006.2

®

voda

1: 20 –1: 40

0,2 – 0,1

1 l-lahev 9306.1
5 l-kanystr 9306.2

®

voda

1: 20 –1: 40

0,2 – 0,1

1 l-lahev 9356.1
5 l-kanystr 9356.2

voda

1: 100 –1: 200

0,2 – 0,1

1 l-lahev 9366.1
5 l-kanystr 9366.2
1 l-lahev 9314.1

FLUXA -koncentrát FR

FLUXA -koncentrát HRS

FLUXA -koncentrát HRS/G
(se zvýšenou antikorozní ochranou)
®

FLUXA -koncentrát HKS

+p ípadn antikoro
®

olej

1: 100 –1: 200

0,2 – 0,1

®

olej
olej

–
–

0,2
0,2

FLUXA -koncentrát HS-O
FLUXA -HS-O
®
FLUXA -HS-O

10 l-kanystr 9314.2
500 ml aerosol 9314.3

®

voda + p ísady

1: 100 0 –1: 2000

1,3 – 0,65

1 l-lahev 9007.1

®

voda + p ísady

1: 100 0 –1: 2000

0,1 – 0,05

1 l-lahev 9107.1

1,0 – 0,5 g/l

0,13 – 0,07

100 g-tuba 9003.1
1 kg-dóza 9003.2

FLUXA -koncentrát F
MOKRÝ PROCES

Balení

FLUXA -koncentrát FS
®

FLUXA -pasta F

olej

®

voda + p ísady
nebo olej

0,5 – 0,25 g/l

0,13 – 0,07

500 g-dóza 9001.1
1 kg-dóza 9001.2

®

voda + p ísady
nebo olej

0,5 – 0,25 g/l

0,13 – 0,07

500 g-dóza 9101.1
1 kg-dóza 9101.2

FLUXA -prášek F

FLUXA -prášek FS
®

voda

1: 20 –1: 40

0,3 – 0,15

1 l-lahev 9706.1
5 l-kanystr 9706.2

®

voda

1: 20 –1: 40

0,3 – 0,15

1 l-lahev 9756.1
5 l-kanystr 9756.2

FLUXA -koncentrát TRS

FLUXA -koncentrát TRS/G
(se zvýšenou antikorozní ochranou)
®

FLUXA -koncentrát TS-O

olej

1: 100 –1: 200

0,3 – 0,15

1 l-lahev 9714.1

®

olej

1: 100 –1: 200

1,3 – 0,65

1 l-lahev 9014.1

®

olej

–

1,3

voda

1: 100 –1: 200

1,3 – 0,65

voda + p ísady
nebo olej

5 – 2,5 g/l

1,3 – 0,65

DEUTROFLUX -prášek JEMNÝ

®

vzduch

ví ivá komora: 20%

–

10 kg-zásobník 9031.1

®

vzduch

ví ivá komora: 80%

–

10 kg-zásobník 9030.1

FLUXA -koncentrát ERNÝ-O
FLUXA - ERNÝ-O
®

FLUXA -koncentrát ERNÝ-W

500 ml aerosol 9014.9
1 l-lahev 9016.1

+p ípadn antikoro
®

SUCHÝ
PROCES

FLUXA -prášek

ERNÝ

DEUTROFLUX -prášek HRUBÝ
®

9010.1

vzduch

–

–

10 kg-zásobník 9033.1

®

voda

1: 1000 –1: 2000

–

1 l-lahev 9021.1
5 l-kanystr 9021.2

®

voda

1: 40 –1: 100

–

1 l-lahev 9026.1
5 l-kanystr 9026.2

®

voda

1: 1000 –1: 2000

–

1 l-lahev 9024.1

®

–

–

–

400 ml aerosol 9015.1

®

–

–

–

10 l-kanystr 9040.2
200 l-barel 9040.9

DEUTROFLUX -prášek EXTRA HRUBÝ

FLUXA -vazební médium
OLEJE /P ÍSADY

5 kg-balík

FLUXA -antikorozní ANTIROST

FLUXA -protip nicí prost edek
FLUXA -barva pozadí, bílá
FLUXA -test olej

FOERSTER TECOM, s.r.o.
U Tvrze 13/30
108 00 PRAHA 10
Tel.: (00420) 272 658 542
foerster@foerster.cz . www.foerster.cz
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