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A/C LEAK GUARD KIT

Název Zkra

tka

Balení Obj. číslo

A/C Leak Guard One Shot LCG 30 ml – tubička 85635

A/C Leak Guard Kit LGK sada 85634

A/C Injection Hose for R134a 1 ks 84234

Sada pro prevenci a zastavení úniků média
klimatizace.

✓ Vhodné pro R12, R134a - obsahuje spojku pro chladivo R134a a adaptér R12

✓ Bezpečně utěsní úniky - účinné na pryž, kov, těsnění a O-kroužky
✓ Kompatibilní se všemi oleji - jeden výrobek pro PAG, POE a PAO

✓ Snadné použití - nevyžaduje zdlouhavý trénink
✓ Speciálně vyvinuté - pro pomalé úniky, které se mohou periodicky objevovat každých 6 - 12 měsíců

(nebo způsobit únik až 700 g chladiva/rok)

✓ Obsahuje koncentrované barvivo A/C - ideální pro preventivní údržbu

Sada KENT A/C Leak Guard je kompletní řešení pro identifikaci netěsností v klimatizačních systémech s

chladivy R12 a R134a. Společnost KENT vyvinula produkt, který dokonale funguje v systémech s

kompresorem poháněným klínovým řemenem a všemi typy olejů PAG. Je také ideální jako preventivní
údržba.

KENT A/C Leak Guard se používá k trvalému a bezpečnému utěsnění netěsností klimatizace v gumových
i kovových částech.

KENT A/C Leak Guard vyhledá kyslík přítomný v místě úniku. V kombinaci s tlakem v systému se vytlačí
přes netěsnost a utvoří permanentní chemický svar na zdroji netěsnosti.

Pro instrukce si přečtěte návod přiložený k sadě.

UPOZORNĚNÍ: NEPOUŽÍVEJTE PRO KLIMATIZAČNÍ SYSTÉMY S KOMPRESOREM POHÁNĚNÝM 
ELEKTROMOTOREM

INSTRUKCE



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.
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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

Číslo výrobku: 85634

Název:                      A/C Leak Guard Kit

Skupenství: kapalina

Zápach: charakteristický 
Životnost: 48 měsíců
Celní kód: 9026 8080

VOC: neobsahuje

Bod vznícení: 241 °C

Hustota při 20°C: 0.87 g/cm³
Rozpustnost ve vodě: nerozpustný


