
VLASTNOSTI 

POUŽITÍ 

Prostředek pro dokonalé a rychlé odmaštění 
ploch, strojních zařízení a všech brzdových a 

spojkových dílů.  

 Rychle se odpařuje - šetří čas i peníze 

 Rychle čistí a schne - výborně odstraňuje špínu a prach z mechanických komponentů a třených ploch 

 Bezpečný pro všechny brzdové materiály 

 Neobsahuje chlorované uhlovodíky –  chrání plastové a gumové díly 

 Nenarušuje tlakové hadice a koncovky 

 Lze použít ve všech polohách 

Pro čištění prachu, špíny, oleje a jiných nečistot: 
 

Kotoučové brzdy:  kotouče, destičky, třmeny, válce a písty 

Bubnové brzdy:  špalíky, obložení, bubny, válce a pružiny 

Spojka: spojkové lamely a kryty 

1. Odstraňte těžce přebytečnou nečistotu z dílů. 

2. Před použitím dobře protřepejte! 
3. Aplikujte produkt na znečistěné místo a nechte zaschnout. 

4. Vyzkoušejte brzdy po zpětné montáži. 
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INSTRUKCE 

BRAKE PARTS CLEANER 2 

Název Zkratka Balení Obj. číslo 

Brake Parts Cleaner 2 BPC2 600 600 ml - sprej 83910 

Brake Parts Cleaner 2 BPC2 750 750 ml – sprej 83920 

Brake Parts Cleaner 2 BPC 5 5 l – kanystr 83084 

Brake Parts Cleaner 2 BPC 25 25 l – soudek 84127 

ZÁKLADNÍ ODMAŠŤOVÁNÍ: pro lokální čištění od 

olejů a jiných nečistot z určitých oblastí nebo pro 

čištění ještě před sledováním detekcí netěsností. 

Přípravek vyniká rychlým odpařováním. Aplikaci umožňuje speciální dvojčinný ventil. Ten dovoluje nejprve slabým 

proudem nastříkat produkt na čištěný povrch a po 30 sekundách silným tlakem dosáhnout dokonalého odmaštění. 



Číslo výrobku:          83910, 83920, 83084, 84127 

Název:                       Brake Parts Cleaner 2 

Životnost:  30 měsíců 

Balení:     600 ml a 750 ml – sprej, 5 l – kanystr, 25 l - soudek 

Teplotní rozsah: - 5 ºC až + 30 ºC 

Bezpečnostní list: ano 

Hustota při 20°C: 0,773 g/cm3  

Vůně:   charakteristická po rozpouštědlech 

Rozpustnost ve vodě: vůbec nemísitelná nebo jen málo mísitelná 

VOC:  743 g/l 

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. 

BRAKE PARTS CLEANER 2 

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 


