
VLASTNOSTI 

POUŽITÍ 

Silikonové viskózní mazivo kombinující jedinečné 

vlastnosti silikonového oleje s tixotropními látkami. 

 Široký rozsah teplot - 40°C až + 200°C – vhodný téměř pro všechny komponenty automobilů  
(např. mazání a ochrana těsnění brzdových válců) 

 Vynikající dielektrická pevnost – zabraňuje elektrickým průrazům 

 Voděodolné – zabraňuje pronikání vlhkosti 
 Dobrá tepelná vodivost – lze použít na teplotně citlivé aplikace 

 Doba skladovatelnosti 72 měsíců – jedna tuba je použitelná až 6 let 

 Bezpečné složení (nízká toxicita a volatilita) 

K44 Silicone Grease má výborné mazací schopnosti, vysoce izolační a vodě odolné vlastnosti a dobrou tepelnou 

vodivost. Nebobtná gumy a plasty. Ideální pro svorky baterií, brzdové díly, okenní těsnění a mechanismy obecně. 

 

• Snižuje opotřebení 
• Zabraňuje zamrznutí 
• Zabraňuje „přilepení“ 

• Vytváří voděodolné elektrické spoje 

• Maže a chrání brzdové písty a těsnění 

Název Zkratka Velikost Balení Obj. číslo 

K44 Silicone Grease SGT 80 ml tuba 86005 

1. Vyčistěte a vysušte povrch před aplikací K44. 
2. Aplikujte K44, v případě potřeby štětcem. 
3. Přebytek setřete jemnou čistou tkaninou. 
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INSTRUKCE 

K44 SILICONE GREASE 



Číslo výrobku:           86005 

Název:                        K44 Silicone Grease 

Celní kód:   3403 19 61  

Nahrazuje produkt:  83588 

Konzistence:   jemná pasta 

Balení:   80 ml – tuba 

Barva:   bílá / transparentní 
Bod vznícení:   > 300°C 

Hustota při 20°C:  1 g/ml 

Elektrická pevnost (IEC 243-1):   15,4 kV/mm 

Objem (IEC3):                        1,4 x 1017 ohm/mm 

Dielektrické ztráty:    při 1kHz 0,0018 

TEC 250:     při 1kHz 0,0022 

Permitivita BS 2067:    při 1kHz 2,80 

     při 1MHz 2,84 

Penetrace:     200 – 260 mn/10 

Penetrace po zpracování:    270 mn max. 

Odvzdušnění (24 hod./100°C):    3,49 max. 

Vypařování (24 hod./100°C):    0,57 max. 

Max. operační teplota:    -40°C až + 200°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. 

K44 SILICONE 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 


