
VLASTNOSTI 

POUŽITÍ 

Středně viskózní syntetické mazadlo. 

 Schválený NSF H1- bezpečný pro nepřímou aplikaci v potravinářství 
 Teplotní odolnost -40°C až +260/340°C (mokrý/suchý) – lze jej použít v extrémních podmínkách 

 Odolný vůči soli, studené i teplé vodě – poskytuje dobrou ochranu proti korozi 

 Syntetický základ s PTFE – bezpečný jak pro použití na všech površích, tak i pro životní prostředí 
 Dobré řešení řízené penetrace – snadno penetruje do těžko přístupných oblastí 
 Čirý/ vysoce průzračný – lze jej použit na viditelné oblasti 

 Drží dobře na každém povrchu – poskytuje vynikající stupeň ochrany 

Lubrikace pohyblivých částí a strojních komponentů  v blízkém kontaktu s potravinami jako trouby, chladírny, 
potravinářské zařízení, dopravníky, logistická centra a regály s potravinami. Hi Tech Food Grease je ideálně 

vhodná pro použití v potravinářském průmyslu (zásobování), produkt neobsahuje ingredience živočišného 

původu, z geneticky modifikovaných organismů, oleje z ořechů ani mléčné výrobky. Jako další aplikace mohou být 
například:  mobilní zásobovací jednotky, vybavení skladů s potravinami (jako třeba vysokozdvižné vozíky apod.), 

přeprava potravin, jatka a pulty s rychlým občerstvením. 

Název Zkratka Velikost Balení Obj. číslo 

Hi-Tech Grease HTFG 400 ml sprej 84526 

Hi-Tech Grease HTFGB 400 g kartuše 85313 

1. Před aplikací, očistěte oblast. 
2. Před použitím produkt důkladně protřepejte!  
3. Pomocí trysky nebo přiložené trubičky, záleží na aplikaci, aplikujte produkt a všechny nadbytky setřete. 
4. Nechte produkt odvětrat v závislosti na okolní teplotě. 
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INSTRUKCE 

HI-TECH GREASE 



Obj.č.:            84526 - sprej, 85313 - kartuše 

Název:                        Hi-Tech Grease 

Životnost:                 36 měsíců od data výroby 

Příslušenství:   15 cm prodlužovací trubička (pouze ke spreji) 
Konzistence:   transparentní vazelína 

Teplotní rozsah:  -40°C až + 340°C 

Voděodolnost:   100 % po 500 hodinách 

Bod skápnutí (IP132):   nekape 

Weld load (IP239):   210 kg 

Měrný odpor:   1 × 1015 

Penetrace – nezpracovaný(ASTM):  280 

NLGI třída:   2* 

VOC:   449 g/l (pouze sprej) 

 

* NLGI – hodnocení vyvinuté Národním institutem pro lubrikanty a maziva k provádění indikace konzistence 

maziv. Tato stálá míra tuhosti poskytuje hlavní známku odolnosti maziva k penetraci a tudíž posun pod 

zatížením. 

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. 

HI-TECH 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 


