
VLASTNOSTI 

POUŽITÍ 

Mazivo chránící kovové kontakty svorek baterie 

proti vlhkosti a korozi. 

 Odolné vůči stárnutí, oxidaci a korozi – prodlužuje životnost baterie a snižuje potřebu 
údržby. 

  Nerozpustné ve vodě – odolává vymytí. 
  Vysoce viditelné červené mazadlo – snadno rozeznatelné. 
  Bezpečné na většinu kovů, plastů a gum – lze použít s důvěrou. 

Název Zkratka Velikost Balení Obj. číslo 

BATTERY TERMINAL 

GREASE 

BTG 500 ml sprej 86143 
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BATTERY TERMINAL GREASE 

KENT Battery Terminal Grease byl vyvinut jako ochrana svorek baterie a elektrických kontaktů před 
korozí a oxidací. Vylepšuje startovací výkon a zvyšuje životnost baterie. Použití mimo jiné také na 
kontakty baterií na vysokozdvižných vozících, baterie generátorů, záložní baterie a autobaterie. 

Návod k použití: 
1. Pro dosažení nejlepších výsledků musí být povrch zbaven prachu, špíny, oxidace a zbytků starého mazadla. 

2. Před použitím sprej důkladně protřepte a rovnoměrně nastříkejte produkt na čisté a suché svorky baterie. 

 

Poznámka: 

Nestříkejte přímo na kontakty, jelikož mazadlo vytváří izolační efekt mezi kontaktem a vodičem. 

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. 

BATTERY TERMINAL  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 

Obj. číslo:   86143 

Název:   Battery Terminal Grease 

Balení:   500 ml sprej 

Životnost:   24 měsíců 

Celní kód:   2710 1999 

MSDS:   ano 

Vzhled:  viskózní červené mazadlo 

Teplotní odolnost:  -25°C až +120°C 

VOC:   502 g/l 

Hustota při 20°C:  0,66 g/cm³ (DIN 53217) 
Bod skápnutí:   192°C (DIN ISO 2176) 

4 Ball Weld Test:  1400 – 1500 N (DIN 51350) 

NLGI* klasifikace:  2 (DIN 51818) 

 

NLGI klasifikace je index maziva, který určuje jeho tloušťku oproti specifikovanému standardu. 


