
VLASTNOSTI 

POUŽITÍ 

Mazadlo vytěsňující vlhkost s obsahem PTFE, na 

podložky, ložiska a jiné jednoduché aplikace v 

potravinářském průmyslu.  

 Složení na bázi PTFE, bez obsahu silikonu – bezpečně použití na většinu povrchů a prostředí 
 Odolný vůči slané, studené i teplé vodě – dobrá odolnost vůči korozi 

 Víceúhlová tryska – lze stříkat v jakémkoliv směru 

 Registrovaný NSF produkt – kategorie H1 = bezpečné použití pro nepřímý kontakt s potravinami 

 Neobsahuje geneticky modifikované složky, oleje nebo živočišné deriváty – není klasifikován jako 
nebezpečný 

 Není hořlavý – bezpečné pro použití při normálních a vysokých teplotách 

Mazadlo s obsahem PTFE je registrováno jako NSF produkt, efektivně vytěsňuje vlhkost a kapaliny na bázi vody. 

Zanechává mastný film pro použití na podložky, ložiska a další aplikace v potravinářském průmyslu. Pomáhá 

chránit proti korozi a proto prodlužuje intervaly nutného servisu. Zároveň poskytuje mazací vlastnosti a vlastnosti 

proti opotřebení. 

Název Zkratka Velikost Balení Obj. číslo 

Food Grake KD400 KFG-KD400 300 ml sprej 85311 

1. Před použitím dobře protřepat! 

2. Aplikujte ze vzdálenosti 15 – 30 cm 

3. Při aplikaci na elektrické vybavení se ujistěte že je izolováno. 
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INSTRUKCE 

FOOD GRADE KD400 



Obj. číslo:           85311 

Název:                       FOOD GRADE KD 400 

Životnost:                24 měsíců 

Balení:     sprej – 300 ml 

Konzistence:          čirá jantarová kapalina s nízkou viskozitou 

Hustota při 20°C: 0,809 g/cm3  

Operační teplota:  -50 °C až +120 °C 

Konzistence:  čirá nízkoviskózní kapalina 

VOC:  392 g/l 

Tlak:  100 psi 

NSF registrace:  H1 139683 

Kód celního sazebníku: 3405 2000 

 

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. 

FOOD GRADE KD400 

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 


