
VLASTNOSTI 

POUŽITÍ 

Tepelně a extrémním tlakům odolná měděná 

vazelína rezistentní vodě a korozním látkám.  

 Zachovává své vlastnosti ve vysokém rozmezí teplot s dobrou přilnavostí – nespeče se ani nevyteče 

 Dobré těsnící vlastnosti – slouží jako prevence před korozí   
 Excelentní mazací vlastnosti – pomáhá snížit tření kovových povrchů a umožňuje snadný pohyb 

závitových spojů během montáže a demontáže 

 Neobsahuje silikon a olovo – možné užití v lakovně a zároveň šetrnější k přírodě  

Používá se jako těsnící mazadlo a prevence vniknutí vody korozivních kapalin. Je navrhnuto jako ochrannné 

mazadlo do vysokých teplot a extrémních tlaků.  Neskapávající a netavící se mazadlo, které zanechává ochranný 

film,  jenž těsní a chrání kovové díly i v nejvíce rozdílných tepelných, tlakových  podmínkách a při výskytu vody. 

Nepřetržité užití jako mazadlo je možné do 150°C. Nad 200°C se nosný olej odpařuje a suchý mazací film je stále 

efektivní až do teploty 800°C a účinně chrání před třením. Vhodný jako preventivní nástroj údržby poskytující 
kompletní  ochranu fittingů a všech kovových ploch vystaveným těžkým podmínkám a vysokým teplotám. 

Název Zkratka Velikost Balení Obj. 

číslo 

Brake Plate 

Lubricant 2 

BPL2 120 g Plastová 
tubička se 
štětečkem 

86505 

1. Nejdříve dobře očistěte povrch, poté přímo naneste na plochy, které mají být mazány/chráněny. 
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INSTRUKCE 

BRAKE PLATE LUBRICANT 2 



Číslo výrobku:          86505 

Složení:  minerální oleje 

Název:                       BRAKE PLATE LUBRICANT 2 

Balení:  plastová tubička se štětečkem 

Skladovatelnost:                24 měsíců 

Bod vzplanutí:  > +220°C (+370°C) 

Teplotní rozsah:  -20°C do +800°C 

Nepřetržitý:  do +150°C jako mazadlo 

Dočasný:  do +800°C (dočasně), nosný olej se  odpaří a zbyde suchý lubrikační film 

VOC:  nelze stanovit 

Penetration (DIN ISO 21237): 280-320 1/10 mm    

Timken OK Load (ASTM D 2782): nestanoveno 

Odér:  charakteristický 

Konzistence:  pasta, bronzový vzhled 

Kód celního sazebníku: 2710 19 99 

Relativní hmotnost: 0.904 – 1,11 g/ml 

Aplikační teplota: od +10°C do +35°C 

 

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 PLATE LUBRICANT 2 

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 


