
VLASTNOSTI 

Rychlý a účinný prostředek pro odstranění zbytků těsnění 
a karbonu. 

 Odstraňuje uvolněné syntetické látky, korek a vlákna těsnění  

 Přiléhavý pěnový sprej, vodou čistitelný 

 Nepoškozuje části motoru, na různé povrchy - železné kovy, neželezné kovy, dřevo kámen, beton, keramika apod.  

 Odstraňuje karbonové zbytky 

• Je vhodný pro odstraňování starých těsnění z komponentů před novou aplikací a znovu sestavením 

• Pro oddělení servisu, kde se provádí mechanické opravy  

• Při použití přípravku není potřeba používat škrabací nůž, který může zapříčinit poškození povrchu měkkých kovů  

• Ideální pro čištění stříkacích pistolí 

• odstraňuje uhlík z oblastí jako jsou písty nebo hlavy válců 

1. Před použitím dobře protřepat. 
2. Držte plechovku 25-30 cm od povrchu a nastříkejte na povrch nebo uhlíkové zbytky, které mají být odstraněny. 

3. Nechte 5 minut pracovat. 

4. Odstraňte těsnění stěrkou.  

5. Nadbytek přípravku a uhlíkové zbytky smyjte vodou nebo setřete čistou tkaninou.  

6. Pokud je to nutné postup opakujte. 
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INSTRUKCE 

GASKET AND CARBON STRIPPER 

Název Zkratka Balení Obj. číslo 

Gasket and Carbon Stripper SGS 500 ml – sprej 60065 

POUŽITÍ 



Číslo výrobku:          60065 

Název:                       Gasket and Carbon Stripper 

Životnost:  18 měsíců 

Balení:     500 ml – sprej 

Bezpečnostní list: ano 

Hustota při 20°C: 1,03 g/cm3 

Konzistence:  gelová 

Vůně:   charakteristická 

Barva:  čiré/bílý gel 

Rozpustnost ve vodě: částečně nemísitelné 

VOC:  1004g/l 

Nebezpečná složka: dichlormethan, methanol 

Kód celního sazebníku: 3814 0090 

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. 

GASKET AND CARBON STRIPPER 

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 


