
VLASTNOSTI 

POUŽITÍ 

Velmi efektivní rozpouštědlo pro čištění 
různých povrchů. 

 Průzračné, čisté odmašťovadlo a  rozpouštědlo 

 Rychle působící – rychle rozpouští dehet, silniční olej, vosky atd. 
 Nezanechává olejový film, ani další zbytky, které přitahují prach a špínu 

 Víceúčelový - odstraní nevytvrzené tmely,  vosky, maziva a lepidla  - snižuje zásobu na skladě 

 Odstraňuje silikony – zabraňuje tvorbě „rybích ok“, na což si stěžují někteří zákazníci při lakování 
 Velmi efektivní, rychle se odpaří – šetří čas 

Velmi účinné a čisté odmašťovadlo a rozpouštědlo, které lze použít na čištění a odmašťování různých druhů 

povrchů. Vhodné k odstranění tranzitního vosku z nových vozidel. Je navržen pro důkladné očistění a odmaštění 
povrchů, bez lesku. Zanechá dokonale čistý povrch beze zbytků, jenž je ideální pro lakování nebo lepení. Ani příliš 

„horký“ nebo „studený“ povrch nepředstavuje problém - Acrysol je bezpečný produkt, lze jej použít na většinu 

povrchů bez poškození. Má dostatek čistící síly , která efektivně a bez zbytků rozpouští zbytky lepidel a těsnění 
před vytvrzením, asfaltu, olejů, vosků a silikonových leštěnek. Acrysol lze použít na lakované plochy; může být 
aplikovaný na všechny lakované i nelakované povrchy bez nebezpečí vytvoření map a naleptání. 
 

1. Sprej před použitím důkladně protřepejte! 
2. Aplikujte na ošetřovaný povrch. 

3. Přetřete čistou, suchou textilní utěrkou, nechte odpařit, eventuálně podle potřeby postup opakujte. 

 

Nedoporučuje se aplikovat na nevyzrálé laky. Pokud máte obavu ohledně vhodnosti použití Acrysolu na 

určitý typ plastů, vyzkoušejte jej nejdříve na nenápadném místě. 

Aktualizováno k 25/11/2015              … The choice of professionals 

INSTRUKCE 

ACRYSOL 

Název Zkratka Balení Obj. číslo 

Acrysol Spray SAB 500 ml - sprej 83930 

Acrysol 1 L ABS 1L 1 l - lahev 83925 

Acrysol 5 L ABS 5L 5 l - kanystr 83945/5 

Acrysol 20 L ABS 20 L 20 l - kanystr 83945/20 

Acrysol 200 L ABS 200 L 200 l - sud 83945 



Číslo výrobku:          viz přední strana 

Název:                       Acrysol  

Životnost:                24 měsíců 

Konzistence:          nízkoviskózní průzračná kapalina 

Bezpečnostní list: ano 

Hustota při 20°C: 0,73 g/cm³  

Odér:   výrazný zápach rozpouštědla 

VOC:  746 g/l – sprej, 796 g/l – lahve, kanystr a sud 

Teplotní odolnost: -20°C až +35°C 

Rozpustnost ve vodě: nerozpustný 

Bod vznícení:  < 6°C 

Odstranitelnost: setřete přebytek suchou hadrou nebo nechte odpařit 

Kód celního sazebníku: 3405 3000 

 

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. 

ACRYSOL 

N-tek, s.r.o.,  

Svat. Čecha 786/46 

693 01 Hustopeče, CZ 
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Certifikát č. 06.176.812 

ISO 15001:2009  

Tel./fax: +420 519 411 872  

e-mail: info@ntek.cz 

www.ntek.cz 


