
VLASTNOSTI

POUŽITÍ

Název Zkratka Velikost Balení Obj. číslo

Ignition Drier and 

Protector

SID 400 ml sprej 60495
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INSTRUKCE

IGNITION DRIER AND PROTECTOR

Rychle účinný sprej vytlačující vlhkost pro použití na 
zapalovací systémy.

✓ Vysouší elektrické systémy – rychlé uvedení vozidla zpět do provozu.

✓ Chrání proti vlhkosti – předchází dalším problémům.

✓ Nepoškozuje plasty, pryž ani lak – bezpečný pro použití.

✓ Neobsahuje silikon – bezpečný pro lakovnu.

Ignition Drier může být používán na všechny systémy zapalování nebo elektrotechnické obvody k odstranění 
vody nebo vlhkosti a zároveň zanechává ochrannou vrstvu k předejítí dalším problémům. 

Je bezpečný pro řadu povrchů, a je také vhodný pro vysoušení neautomobilových elektrotechnických obvodů. 

Ideální použití je jak na poruchy vozidel a obnovu, tak i pro samoobslužné automobilové myčky, kde se motory 
čistí párou.

1. Sprej před použitím důkladně protřepte!

2. Před nanesením jednoduchého nástřiku do požadované oblasti, zajistěte, aby byly komponenty vypnuty, 

jinak by mohla jiskra zapálit nosný plyn.

3. Ošetřenou oblast nechte několik minut odvětrat, a poté systém spusťte.



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.

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

IGNITION DRIER AND PROTECTOR

Číslo výrobku:

Název:                      
Životnost:               
Rizikové info:          

Balení:
Konzistence:         

MSDS:

Rozpustnost ve vodě:
VOC:

Nebezpečná složka:

60495

Ignition Drier and Protector

24 měsíců
nebezpečný pro životní prostředí, extrémně hořlavý
sprej – 400 ml

aerosol

ano

vůbec nemísitelná nebo jen málo mísitelná
678 g/l

Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized heavy


