
VLASTNOSTI

POUŽITÍ

Název Zkratka Velikost Balení Obj. číslo

Auto Grease

White

AGW 500 ml sprej 84593
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INSTRUKCE

AUTO GREASE WHITE

Vysoce kvalitní mazadlo na bázi kalcia, které poskytuje 
viditelné bílé mazání. Je vhodné na rozličné podklady 
jako např. kov, plast a pryž.

✓ Výborná přilnavost k povrchu

✓ Neobsahuje silikon – bezpečné použití pro lakovny

✓ Výborná odolnost proti horké a slané vodě
✓ Široký teplotní rozsah od -20°C do +160°C
✓ Neobsahuje žádná zdraví škodlivá rozpouštědla
✓ Nepoškozuje plasty ani lakované ventily

✓ Aplikovatelné v každém úhlu -360° ventil

Auto Grease White je vhodný pro použití na široký rozsah podkladů jako například kov, plast, pryž, pro většinu 
automobilových použití jako jsou zámky, panty dveří, západky, klouby a kloubové spoje, některé typy ložisek, 
vačkové kotouče, běžce sedadel a spojovací články.

Pro mazání zámků, pákových mechanismů, ložisek, ozubených kol, převodových mechanismů, kloubových spojů, 
náprav, řetězů atd.

Vzhledem k jeho vysoké silné konzistenci není vhodný k mazání uzávěrů palivových nádrží atd.

1. Před použitím sprej důkladně protřepejte.

2. Aplikujte tam, kde požadujete přítomnost produktu.

3. Množství produktu, které přebude na aplikovaném místě a není žádoucí odstraňte čistou a suchou 
látkou.



Číslo výrobku: 84593

Složení: vápenaté mádlo s inhibitory koroze + alifatické uhlovodíky

Název: Auto Grease White

Balení: sprej

Skladovatelnost:               30 měsíců

Bod vzplanutí: > 250 °C

Teplotní rozsah: -20°C do +160°C

Aplikační teplota: +10°C do +35°C

Rozpustnost ve vodě: nemísitelná/nerozpustné

Kód celního sazebníku: 3403 99 10

VOC: 530 g/l

Specifická hmotnost: 0,8 g/ml při 20⁰C

Pentrace (DIN/ISO 2176) > 250

NLGI: 1 – 2 (DIN/ISO 2137) (0,1 mm)

Korozní test: 0 – 0 (DIN 51802), 1-100 (DIN 51811)

EMCOR test: +3% NaCl 2 – 2

4 kuličkový test: 2600N (DIN51350) 

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.

AUTO GREASE WHITE

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


