
VLASTNOSTI

POUŽITÍ

Název Zkratka Velikost Balení Obj. 

číslo

Rusty Clear SRC 500 ml sprej 34605
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INSTRUKCE

RUSTY CLEAR

Čirý uvolňovač na bázi PTFE s vynikajícími 
penetračními vlastnostmi.

✓ Vytěsňuje vlhkost a vodu – vytváří voděodolný film.

✓ Ideální pro elektrické přípojky, kontakty, obvody apod.

✓ Neobsahuje kyseliny.

✓ Uvolňuje zoxidované spoje a zkorodované části.

✓ Chrání lesklé kovové díly proti okolním podmínkám a posypové soli.

✓ Maže a chrání pohyblivé části.

✓ Bezpečné použití pro plasty a gumu.

Rusty Clear byl vyvinut pro vytlačení vody z vlhkého prostředí. Obsahuje mazací oleje ke snížení tření a poskytuje ochranu 
proti korozi. Ventil spreje je více polohový což umožňuje snadné použití v úzkých nebo nepříjemných pozicích.
Rusty Clear je sestaven tak, aby uvolnil     zadřené, zkorodované díly, odstranil vlhko,
poskytl mazivo a ochranu pro nářadí, kabely,
elektrické rozvaděče atd. 
Neměl by být aplikován na nízké napětí a jasně kovové díly.

1. Před použitím dobře protřepejte.

2. Odstraňte přebytečnou korozi dílů a použijte Rusty Clear.

3. Nechte proniknout, demontujte části.
4. Silně zkorodované části mohou potřebovat druhou aplikaci.



Číslo výrobku: 34605

Název: Rusty Clear

Balení: sprej

Skladovatelnost:               60 měsíců

VOC: 598 g/l

Kód celního sazebníku: 3403 191 000

Hustota při 20°C: 0,802 g/ml

Rozpustnost: nerozpustné

Bod samovznícení: 230°C

Počáteční bod varu: 175°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.

RUSTY CLEAR

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


