
VLASTNOSTI

POUŽITÍ

Víceúčelové, vysokoteplotní měděné mazadlo, které
zanechává po aplikaci hustý ochranný film.

✓ Vodě odolné.

✓ Používá se na obtížně demontovatelné šroubové a narážené spoje, řemenice, čepy, klouby, kontakty

akumulátoru, na mazání velmi zatěžovaných pomaloběžných ložisek apod.

✓ Chrání před zadřením a redukuje hluk při tření na brzdových mechanismech a čepech.

✓ Podporuje snadný posuv pohyblivých dílů na spojce a táhlu.

✓ Chrání motorové díly, výfukové spoje, bateriová pole a svorky.

✓ Zabraňuje zadření ložisek a korozi.

✓ Neobsahuje kyseliny ani silikon, nenapadá gumu ani plasty.

✓ Zmenšuje tření kovových dílů.

Název Zkratka Velikost Balení Obj. číslo

Anti Seize Grease SAG 500 ml sprej 83972
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ANTI SEIZE GREASE

ANTI-SEIZE GREASE je víceúčelové měděné
mazadlo, které zanechává po aplikaci hustý
ochranný film. Odolný teplotám -30°C až +1100°C.

Chrání před zadřením a redukuje hluk při tření na

brzdových mechanismech a čepech, podporuje

snadný posuv pohyblivých dílů na spojce a táhlu.

Chrání motorové díly, výfukové spoje, bateriová
pole a svorky. Ulehčuje stahování kuličkových
ložisek a demontáž šroubů a matic.

Ochrana: díly motoru, výfuková zařízení, bateriová
pole a elektrické kontakty, řetězy, převodovky
(nízké až střední otáčky), závity…

Snížení hluku: usnadňuje dotahování šroubů, zlepšuje
klouzání pohyblivých dílů, snižuje hluk brzdových dílů
a čepů…

Zjednodušená oprava a údržba: výfuková spojení,
zarezlé závity, matice ráfku, pružiny, díly řízení,
zarezlé díly ložisek, svíčky, šrouby, konektory,

lambda sondy, katalyzátory, nárazníky, tlumiče…

Pokud chcete dosáhnout nejlepšího účinku,
odmastěte plochu nejprve KENT Acrysolem. Po

aplikaci na kovové plochy zanechá silnou,

rovnoměrnou ochrannou vrstvu, která nepoškozuje
gumové díly, nelze ji smýt vodou a nelze ji vypálit.



Číslo výrobku: 83972

Název: Anti Seize Grease

Životnost:               24 měsíců
Rizikové info: extrémně hořlavý, nebezpečný pro životní prostředí
Balení: 500 ml – sprej

Konzistence: aerosol 

Bezpečnostní list: ano

Odér: charakteristický
Hustota při 20°C: 0,68 g/cm³
Provozní teplota: - 30°C až + 1100 °C

VOC: 467,2 g/l

Nebezpečná složka: pentan

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.

ANTI SEIZE GREASE

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

1. Před použitím produkt dobře protřepejte. 
2. Aplikujte produkt v rovnoměrné vrstvě přímo na ošetřovaná místa.

INSTRUKCE


