
VLASTNOSTI 

POUŽITÍ 

Rychlý víceúčelový sprej určený k povolování 
zarezlých spojů s obsahem disulfidu molybdenu. 

Neobsahuje kyseliny. 

 Neobsahuje silikon – bezpečný v lakovnách a karosárnách 

 Rychle uvolní zarezlé a přidřené spoje – šetří čas, žádný nepořádek ani odpad 

 Obsahuje mikročástice disulfidu molybdenu – zanechává povlak maziva 

 Snadno ovladatelný aplikační sprej 
 Demontované spoje mohou být znovu použity 

Rusty Penetrant byl vyvinut jako speciální rychle působící penetrant, který velmi rychle proniká rzí,a zanechává za 

sebou film maziva. Je bezpečný pro použití v karosárnách a lakovnách, neobsahuje silikon a je zvláště dobrý 

k uvolnění zarezlých dílů, výfukových matic, závěsných komponent a dalších komponent, kde je šroub  nebo 

matice zadřený v důsledku vlhkosti a/nebo tepla. Rusty Penetrant je také zvláště vhodný při použití s Anti Seize 

Grease (SAG) pro velmi obtížné plochy (např. šrouby na výfuku). Rusty Penetrant použijte pro uvolnění matice, 

pak aplikujte Anti Seize Grease na nekrytou část zrezivělého závitu a díky tomu není třeba použití brusky nebo 

autogenu. Představuje také ideální řešení např. v zemědělském sektoru, kde stroje mohou zůstat bez provozu 

delší dobu v extrémních podmínkách. 

Název Zkratka Velikost Balení Obj. číslo 

Rusty Penetrant SRP 400 ml sprej 83726 

1. Před použitím sprej důkladně protřepejte. 
2. Odstraňte nadbytek koroze z částí Dle potřeby aplikujte Rusty Penetrant,. 
3. Nechejte proniknout, a pak části demontujte. 
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INSTRUKCE 

RUSTY PENETRANT 



Číslo výrobku:          83726 

Název:                       Rusty Penetrant 

Životnost:                30 měsíců  

Barva produktu:      černá 

Konzistence:          nízkoviskózní kapalina  

Hustota při 20°C: 0,73 g/ml  

Odér:   charakteristický 

Teplotní odolnost: max. 500 °C 

VOC:  643 g/l  

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 PENETRANT 

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 


