
VLASTNOSTI

POUŽITÍ

Jedinečné víceúčelové mazadlo a uvolňovač s 
výbornými penetračními vlastnostmi. Obsahuje PTFE 
a mazací oleje, redukuje tření a chrání před korozí. 

✓ Obsahuje PTFE a mazací oleje – neobsahuje silikon. 

✓ Maže a chrání pohyblivé části, světlé kovy před atmosférickou kyselostí a silniční solí. 
✓ Vytěsňuje vlhkost z kovových povrchů a zanechává ochranný film. 
✓ Redukuje tření a chrání před korozí. 
✓ Vytěsňuje vlhkost z elektrických spojů/kontaktů bez vlivu na integritu elektrických obvodů. 
✓ Uvolňuje zrezivělé nebo zkorodované části - plnohodnotné mazadlo. 
✓ Čiré složení, nezanechává skvrny – dlouhotrvající účinnost a ochrana. 
✓ Bezpečné použití na gumu a plasty. 

Rid Rust byl navržen pro vytěsňování vlhkosti ve vlhkém prostředí. Obsahuje mazací oleje ke snížení tření a k ochraně proti 
korozi. Je naprosto čirý takže nezanechává skvrny. Byl také navržen k uvolňování zanešených zkorodovaných částí, mazání a 
ochraně nářadí, kabelů, elektrických rozvaděčů apod. Neměl by být aplikován pod napětím. 
Elektrárny, čističky odpadních vod, papírny, vybavení pro pozemní údržbu, námořnictví, chemické a petrochemické odvětví, 
rafinérie aj. – zde všude nalezne uplatnění. 

Název Zkratka Velikost Balení Obj. číslo

Rid Rust KRR 500 ml sprej 34410

Rid Rust RR5L 5 l kanystr 34411

1.Odstraňte nadbytek koroze. 
2.Aplikujte produkt. 

3.Nechte proniknout a demontujte díly. 
4.Ve vážnějších případech koroze je nutná druhá aplikace. 
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INSTRUKCE

RID RUST



Číslo výrobku: 34410, 34411

Složení: PTFE + alifatické uhlovodíky

Název: Rid Rust

Balení: sprej, kanystr

Skladovatelnost:               60 měsíců

Bod varu: 175°C

Teplotní odolnost: 500°C

Kód celního sazebníku: 3403 99 10

VOC: 598 g/l

Specifická hmotnost: 0,810 g/ml při 20⁰C

Rozpustnost: nerozpustná

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.

RID RUST

N-tek, s.r.o., 
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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


