
VLASTNOSTI 

POUŽITÍ 

Vysoce kvalitní vzlínavý a mazací olej s 

obsahem PTFE. 

 Obsahuje PTFE – zanechává na povrchu povlak PTFE, který maže i když zaschne 

 Následný povlak nepřitahuje prach ani špínu 

 Schválený NSF (kategorie H1) – bezpečný pro použití v nepřímém kontaktu s potravinami 
 Penetrant a mazadlo v jednom – pronikne do těsných míst a následně je promaže 

 Víceúčelový produkt – redukuje zásoby na skladě 

 Je průhledný – používá se na viditelných místech 

PTFE+ LUBRICANT je díky vysoké vzlínavé a mazací schopnosti vhodný pro mazání téměř všech pohyblivých 

statických dílů v automobilové a průmyslové oblasti a to i v potravinářském průmyslu – na jatkách apod. 

Příklady použití: např. kabely, objímky, panty, dveřní zámky, brzdové a spojkové pedály, mechanismy střešních 

oken, uchycení kapot, vodící lišty sedadel, kryty benzínových nádrží a mnoho dalších komponent, které požadují 
dokonalé průhledné mazání. 

Název Zkratka Velikost Balení Obj. číslo 

PTFE+ Lubricant PTFE 500 ml sprej 84065 

1. Před použitím dobře protřepejte. 
2. Kartáčem odstraňte veškerou rez. 
3. Nastříkejte na požadovanou plochu. 
4. Nechejte produkt penetrovat. 

5. Na těžko dostupné plochy použijte aplikátor . 
6. PTFE+ LUBRICANT zanechá dlouhodobě povlak PTFE, který maže neustále, i když zaschne. 
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INSTRUKCE 

PTFE+ LUBRICANT 



Číslo výrobku:          84065 

Název:                       PTFE+ LUBRICANT 

Životnost:                24 měsíců 

NSF registrace:  130463 (kategorie H1) 

Bod vzplanutí:  < -40°C 

Teplotní rozsah: -30°C až + 220°C  

Odér:  po rozpouštědlech 

Konzistence:  čirý gel, téměr jako kapalina 

VOC:  298 g/l 

Kód celního sazebníku: 3403 19 19 

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. 

PTFE+ LUBRICANT 

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 


