
Víceúčelové čiré mazivo, které nezanechává 
skvrny, proniká rzí, vytěsňuje vlhkost, pomáhá 
snižovat opotřebení a chrání před korozí

✓ Prodlužuje životnost kovových dílů
✓ Chrání a udržuje vzhled chromových částí
✓ Odolává vůči vodě a slané vodě – zabraňuje korozi a vytlačuje vlhkost 
✓ Nepoškozuje laky, plasty ani gumu
✓ Neobsahuje silikony – Lze ho bezpečně použít pro karosářské práce a v lakovnách
✓ Velmi účinně čistí a maže jemnou mechaniku  
✓ Povoluje zarezlé a zadřené díly, konzervuje

Multifunkční lubrikant a může být použit v různých úlohách, včetně penetračního mazání a rozptylování vody. 
Nemel by se zaměňovat za specifické přípravky jako jsou Ignition Drier nebo Rusty Penetrant, které mají vysoký 
stupeň výkonnosti na jejich specifických polích, ale nejsou multifunkční jako KD 400 

1. Před použitím důkladně protřepejte.
2. Před aplikací odstraňte přebytečnou rez
3. Aplikujte a nechte přípravek proniknout rzí.

V případech kdy se prostředek aplikuje na dveřní zámky, západky, nebo na drobná místa se doporučuje použít systém Easy

straw trubičkou nahoru aby byla zajištěna přesná aplikace

INSTRUKCE

KD 400 EASY STRAW

Název Zkratka Balení Obj. číslo

KD 400 KD400 400 ml aerosol 50205

KD 400 KDES 500 ml aerosol 86747

Aktualizováno k 25/10/2021 … The choice of professionals

VLASTNOSTI

POUŽITÍ



Název:

Obj. č.:

Balení:

Popis:

Báze:

Konzistence:

Podoba/zabarvení: 

Zápach:

Hustota při 20 °C:

Aplikační teplota:

VOC:

Životnost:

Kus za jednotku:

KD 400 / KD 400 Easy Straw

40205 / 86747

400 ml / 500 ml (sprej)

Víceúčelové mazivo

Minerální olej

Kapalina s nízkou viskozitou 

Transparentní/žlutá
Charakteristický

0,796 g/ml

-20 °C až 80 °C

666 g/l

24 měsíců

1

TECHNICKÉ PARAMETRY

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 jinémuodběrateli.

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 adresewww.ntek.cz.
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Tel./fax: +420 519 411872

e-mail: info@ntek.cz 

www.ntek.cz
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