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A/C UNIVERSAL OIL

Název Zkratka Objem Obj. číslo

A/C Universal Oil ALL46 240 ml 86642

Speciálně vyvinutý univerzální PAG olej. Schválen
OEM výrobci pro práci s chladivy R134a a R1234yf v

kompresorech poháněných klínovým řemenem i

elektromotorem.

✓ Kompatibilní s R134a a R1234yf - pracuje s oběma používanými chladivy

✓ Vhodné pro kompresory poháněné klínovým řemenem i elektromotorem - jeden

výrobek pro oba druhy kompresorů
✓ Směsný se všemi viskozitami (46/100/125/150) - jeden výrobek místo čtyř
✓ Přesně měří množství oleje - snadno použitelná měrka na kartuši
✓ Zabraňuje kontaminaci oleje vlhkostí - trvalé řešení
✓ Rychlé připojení - snadné použití

KENT A/C Universal oil byl vyvinut speciálně pro potřeby současného trhu s klimatizacemi. KENT

A/C Universal oil je vhodný pro použití s R134a, R1234yf, oleji PAG a POE a může být použit na

kompresory poháněné klínovým řemenem i elektromotorem. KENT A/C Universal oil je plně
mísitelný s následujícími viskozitami: 46, 100, 125, 150. Výrobek byl vyvinut jako doplněk
servisního oleje, univerzální olej je vhodný pro použití ve všech klimatizačních systémech.

Při výměně kompresoru použijte olej doporučený výrobcem.

1. Pro přidání nového oleje do systému použijte olejovou pistoli KENT A/C Oil Gun.

2. Podle potřeby použijte vstřikovací hadičku R134a nebo vstřikovací hadičku R1234yf.

3. Do systému aplikujte potřebné množství oleje. (Zkontrolujte množství oleje požadované výrobcem
vozidla).

4. Kartuši ihned po použití znovu uzavřete, abyste zabránili kontaminaci vlhkostí.

Upozornění: Nepřeplňujte systém, použijte měrku na kartuši, abyste použili správné množství oleje.

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.

A/C UNIVERSAL OIL

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

Konzistence: Kapalina

Základní materiál: Polyalkylen glykol

Vzhled/Barva: Žlutá
Životnost: 48 měsíců
Celní kód: 2710 19 81

VOC: -

Specifická hmotnost: -

Aplikační teplota: Okolní


