
VLASTNOSTI 

POUŽITÍ 

Velmi rychlý a účinný víceúčelový uvolňovač s 

obsahem grafitu a tepelným šokem. 

 Během okamžiku účinně uvolňuje zrezivělé nebo váznoucí matice, šrouby, čepy atd. 
 Zmrazuje až do -40°C, čímž odskočí zatuhlé spoje a lze je povolit 

 Vynikající penetrační vlastnosti 
 Na bázi grafitu – zajišťuje promazání povolovaného spoje a následnou ochranu 

 Neobsahuje silikony – bezpečný pro použití v lakovnách 

 Funguje na zkorodovaných a oxidovaných místech 

Rusty Shock Spray může být použit pro všechny zrezivělé nebo zadřené matice, šrouby, čepy atd. Je zvláště 

efektivní na výfukových spojích, závěsných spojích, svislých armaturách nebo na spojích, kde je vliv počasí nebo 

vody způsobuje korozi.  Rusty Shock Spray funguje na principu tepelného šoku, který způsobuje stažení, což pak 

zlomí fixaci spoje, který bránil rozebrání součástky.  

Název Zkratka Velikost Balení Obj. číslo 

Rusty Shock Spray RSS 400 ml sprej 84599 

1. Použijte Rusty Shock Spray přímo na místo, které potřebujete rozebrat aplikací z cca 3 - 5 cm.  

2. Nechte penetrovat a počkejte až začne působit tepelný šok, než začnete s demontáží. 
3. Při aplikaci na tzv. elektrolytickou korozi způsobenou mezi dvěma nesourodými materiály například ocel, 

litina, hliník, plast apod. je třeba povolit spoj ihned po aplikaci produktu. 
4. V případě potřeby aplikujte produkt i vícekrát. 
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INSTRUKCE 

RUSTY SHOCK SPRAY 



Číslo výrobku:          84599 

Název:                       Rusty Shock Spray 

Životnost:                12 měsíců  

Barva produktu:      černá/tmavě šedá 

Konzistence:          kapalina 

VOC:  566 g/l  

Hmotnost:  335 g 

Kód celního sazebníku: 3403 99 10 

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 SHOCK SPRAY 

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 


