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KARTA TECHNICZNA 
 

 
1. Identyfikacja produktu i dostawcy 

 
NAZWA PRODUKTU: 
 
Magnetyczny Fluorescencyjny Płyn ELITE FW1 w sprayu 
Magnetyczny Fluorescencyjny Płyn o wysokim poziomie czułości ELITE FW1f 

 
 
 
 
 

 
DOSTAWCA: 
NDT ITALIANA SRL 
Via del Lavoro, 28 
20863 Concorezzo (MB) – Włochy 
Tel: (+39) 039.647590 
Fax: (+39) 039.647799 
http:// www.ndt.it / info@ndt.it 

 

2. Specyfikacja techniczna 

 
Rozmiar, kształt i właściwości magnetyczne odpowiednie do badań nieniszczących 
 
Cząsteczki spełniają bądź przewyższają: ASTM E 709; ASTM E 1444; ASME Sec V Art.7; 
ISO 9934; ISO 10893-5; NAVSEA 250-1500-1; BS 4069; MIL-STD-271; MIL-STD-1949; 
AMS-3044; AMS-3042; DIN 54132 
 
Nominalny rozmiar cząsteczek: FW1: 4 mikron; FW1f: 2-4 mikrony 
Kolor: zielony 
Okres ważności: 5 lat, jeśli zamknięte pojemniki są przechowywane w suchym i czystym 
miejscu, z dala od nadmiernego ciepła lub zimna 
Graniczne temperatury: 0-49°C (32-120°F) 
Zdrowie i bezpieczeństwo: patrz karta charakterystyki niebezpiecznej substancji 
chemicznej (Material Safety Data Sheet- MSDS ) 
 

3. Opis/zastosowanie 

 
Opis materiału: Fluorescencyjny i widoczny (dualny) proszek magnetyczny Elite FW1 
 
Zastosowanie: Magnetoskopowe badania materiałów metalicznych 
1) świetle UV, 2) świetle UV i w świetle widzialnym (dualnym), 3) świetle widzialnym, 
4) świetle niebieskim. 
Ze względu na wysoki poziom czułości i fluorescencję zalecany do wykrywania wszelkiego 
rodzaju defektów od dużych przez średnie po drobne. 
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Przygotowanie: 
A. W oleju: rozcieńczyć proszek Elite FW1 - FW1f z małą ilością oleju K i bardzo dobrze 
wymieszać do utworzenia jednorodnej papki, następnie dodać do swojego oleju do 
kąpieli. Zalecane stężenie: od 0,5g do 1,5g proszku Elite FW1 - FW1f na litr oleju K. 
 
B. W wodzie: rozcieńczyć proszek Elite FW1 - FW1f z małą ilością uzdatniacza wody (Elite 
W4CA, W4AC lub D4CA) i bardzo dobrze wymieszać do utworzenia jednorodnej papki. 
Następnie dodać niezbędną ilość uzdatniacza wody (zalecane stężenie od 0,5% do 2% 
ostatecznej kąpieli). Następnie dodać do wody do kąpieli i dobrze wymieszać. Zalecane 
stężenie: od 0,5g do 1,5g proszku Elite FW1 - FW1f na litr wody. 
 
C. W aerozolu: gotowy do użycia, stężenie 0,1-0,4 ml w 100ml rury wirówki ASTM D96 
Test sedymentacji: test sedymentacji służący sprawdzeniu stężenia cząsteczek powinien 
być wykonany na początku, na każdej późniejszej zmianie i za każdym razem, kiedy 
kąpiel jest zmieniana lub korygowana. 
Sprawdzanie stężenia kąpieli: test sedymentacji jest ważny do sprawdzenia stężenia 
kąpieli i jest przeprowadzany w skalowanej rurce wirówki o kształcie gruszki (ASTM 
E709). 
Zalecana procedura jest następująca: 
1. Włączyć pompę na 30-60 minut, aby wymieszać zawiesinę w celu zapewnienia 
dystrybucji cząsteczek; 
2. Wlać 100 ml próbki do rurki wirówki; 
3. Odmagnesować próbkę i stanowiska, razem; 
4. Pozostawić cząsteczki do osadzenia przez minimum 30 minut w wodzie lub 60 minut w 
oleju i sprawdzić czy całkowicie opadły wykonując zwrotny ruch rurki, aby wszystkie 
cząsteczki ze ścian szkła opadły; 
5. Skorygować kąpiel, jeśli to konieczne, dodając cząsteczki albo przewodnik 
Metoda stosowania: Produkt może być stosowany w każdy sposób: poprzez spryskiwanie, 
zalewanie i we wszystkich (nawet o niskiej mieszalności) pojemnikach z recyrkulacją. 
 

4. Zalecana procedura dla fluorescencyjnych proszków magnetycznych o 
podwójnym zastosowaniu w niezaciemnionym obszarze (światło widzialne >20 
lx) zgodnie z normą ASME V art.7 załącznik III; ASTM E 709-08; ISO 9934-1 

 
Ważne parametry: 
 

• Producent i oznaczenie cząsteczki: NDT ITALIANA Srl / Elite FW1 - FW1f 
• Minimalna intensywność światła UV: 20W/m2 ( 2000 microW/cm2) 
• Maksymalna intensywność światła widzialnego: 2000 lx 

 
Magnetyczny Proszek Fluorescencyjny FW1- FW1f 
 
Światło UV: 1200 microW/cm2    Światło UV: 2000 microW/cm2 
Światło widzialne: < 20 lx     Światło widzialne:2000lx 
 

      
 
 
Zgodnie z wynikami testu zilustrowanego na zdjęciach, wskazania w proponowanych 
warunkach są takie same lub lepsze niż osiągnięte w standardowych warunkach. 


