
VLASTNOSTI

POUŽITÍ

Unikátní rychle působící víceúčelový
penetrant a mazivo na bázi PTFE.

✓ Víceúčelový produkt s více než 90 aplikacemi – jeden produkt na vše
✓ Všeuměl a mistr mnoha odvětví jelikož maže, penetruje a vytlačuje vlhkost

✓ Obsahuje PTFE – nevypařuje se ani nemrzne

✓ 360° stříkací ventil a přiložená druhá tryska s prodlužovací 150 mm trubičkou umožňuje aplikaci v

jakémkoliv směru a i do těžce přístupných oblastí
✓ Zanechává mazací povlak – chrání proti špíně, soli a vodě
✓ Vynikající kapilární akce – umožňuje průnik do těch nejmenších a nejužších spár
✓ Neobsahuje kyseliny ani silikony – nepoškozuje lakované povrchy nebo plasty

91 in 1 byl vyvinut jako jedinečný rychle působící penetrant a mazivo pro více než 90 aplikací jako např. uvolnění
zadřených zkorodovaných částí, mazání a ochrana nástrojů, kabelů, el. rozvaděčů aj. ať už na vozidlech, kolech, v

zemědělství, průmyslu, námořnictví či sportu a volném čase. Jednoduše jej aplikujte, poté chrání, brání, čistí,
rozpouští, usnadňuje, leští, maže, penetruje, uvolňuje, odstraňuje, utišuje, eliminuje, zastavuje, odlepuje atd.

Pozn.: Neaplikujte na el. obvody pod napětím.

Název Zkratka Velikost Balení Obj. číslo

91 IN 1 IN1 500 ml sprej 86376

1. Před použitím produkt dobře protřepejte.

2. Aplikujte střídmě a nechte krátkou dobu penetrovat.

Pozn.: je-li to nutné, odstraňte přebytečnou korozi z částí. Těžce rezavé části mohou vyžadovat druhou aplikaci.
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INSTRUKCE

91 IN 1



Báze: lubrikant na bázi PTFE
Barva/Konzistence: bledá jantarová kapalina/mírně olejovitá
Životnost:               60 měsíců
Kód celního sazebníku: 3403 19 1000

VOC: 595 g/l

Hustota při 20°C: 0,82 g/ml

Teplotní rozsah: -15°C až +50°C

Hmotnost filmu: 2 gms/m² 
Bod vznícení: Aerosol 45°C, produkt jako kapalina 81°C

TECHNICKÉ PARAMETRY

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý
uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní
použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku
nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v 
bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese www.ntek.cz.

91 IN 1

N-tek, s.r.o., 

Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče, CZ
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Certifikát č. 06.176.812
ISO 9001:2009 

Tel./fax: +420 519 411 872 

e-mail: info@ntek.cz

www.ntek.cz

TIPY A TRIKY

Produkt lze aplikovat v jakémkoliv úhlu díky 360° ventilu.

Pro nejlepší výsledky jej nestírejte, jelikož jakmile se odpaří rozpozštědlo, produkt zanechá ochranný
mazací film.


