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БЯЛА КОНТРАСТНА БОЯ  
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Описание  

Magnavis WCP-2 е готова за употреба, бързо съхнеща бяла 
контрастна боя, която се използва като бял фон за 
по-голяма видимост на индикациите от магнитните частици.  

WCP-2 е със специален химически състав, за да образува 
тънко сухо покритие за непрозрачен полуматиран финиш.  

WCP-2 е с ниско съдържание на сяра и халогени и не 
съдържа хлорирани въглеводороди.  

Химичен състав  

WCP-2 съдържа инертни неорганични пигменти и акрилно 
свързващо вещество в смес от разтвори на ацетонова 
основа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Типични свойства (не е 

спецификация) 
Както всички материали на Magnaflux, Magnavis WCP-2 се 
контролира строго, за да се осигури уникална еднаквост на 
консистенцията на отделните партиди и, с което се 
осигурява процес на оптимален контрол и надеждност на 
контрола..  

Предимства 

 Бързосъхнеща 
 Равномерен контрастен пласт от боя 
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Свойство  WCP-2  

Форма  Подвижна бяла течност  

Точка на запалване -18 °C (насипен продукт)  

Температурен обхват 5-50 °C  

Гъстота 0.93 g/cm3  

Точка на завиране  56 °C  

Съдържание на твърдо 
вещество  

20%  

Вискозитет @ 20 °C  < 20 cS  
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Начин на употреба 

Компонентите трябва да бъдат почистени преди контрола за осигуряване на подходяща за целта повърхност. 

 

WCP-2 може да се нанесе чрез пръскане, потапяне или с четка.  

 

Разклатете WCP-2, за да осигурите равномерно разпределение на частиците. Нанесете равномерен тънък пласт от WCP-2 

върху контролираната повърхност и оставете да изсъхне.  

 

Нанесете магнитни частици върху контролираната повърхност. Наблюдавайте индикациите, които се образуват около местата  

с теч. Ако в основния материал има много остатъчен магнетизъм, индикациите ще останат видими. Ако в основния материал 

няма много остатъчен магнетизъм, индикациите ще избледняват бавно.  

Почистване след контрол  

Детайлите трябва съответно да бъдат размагнитени преди почистване, за да се улесни почистването на частиците. Сухият 
пласт боя може да бъде почистен с телена четка или с обикновен разтворител като ацетон.  

Съответствие на спецификации  

Спецификация  WCP-2  

BS 5044 Class A Класифициран като бързосъхнещ  

EN-ISO 9934-1 Параграф 7 & 10 ,както се прилагат 

EN-ISO 9934-2 Параграф 7, като са прилага 

 

Опаковка  

WCP-2 се предлага в следните опаковки:  

 10 x 400ml аерозоли, № за поръчка 008A0 A009.  

 4 x 5 л. туби, № за поръчка 055C C027. 

 

Здраве и безопасност 
 

 Информационни листове за безопасност за този продукт се предоставят при поискване от вашия Magnaflux 

дистрибутор чрез уебсайта на Magnaflux (www.eu.magnaflux.com). 

 Прочетете съответните  информационни листове за безопасност преди употреба 

 

Magnaflux (A Division of ITW Ltd),  

Faraday Road, South Dorcan Industrial Estaate,  

Swindon, Wiltshire, SN3 5HE, UK.  

Tel: +44 (0)1793 524566 Fax: +44 (0)17 793 490459  

Email: sales@magnaflux.co.uk  

www.eu.magnaflux.com  
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