
VLASTNOSTI

POUŽITÍ

Název Zkratka Velikost Balení Obj. 

číslo

SF100 SF100 500 ml sprej 84517
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INSTRUKCE

SF100

Čistý silikonový lubrikační film, který je ideální na ochranu a zvýšení životnosti vnitřních i vnějších plastů a pryžových částí.

Zvýší přizpůsobivost krytin a ochranu elektrických součástí proti vlhkosti.

SF100 je ideální jako lehké mazadlo pro součásti jako jsou zámky a závěsy.

K předejití zamrznutí a lepení těsnění ve dveřích, aplikujte SF100 přímo na pryž ve dveřích.

1.  Před použitím dobře protřepat.

2.  Nastříkejte přímo na povrch, který potřebujete namazat.

3.  Pokud SF100 používáte jako ochranný nástřik, nastříkejte ho přímo na povrch a setřete čistou suchou tkaninou k získání

požadovaného výsledku.

4.  Pokud SF100 používáte na odstranění vlhkosti z elektrického systému, zajistěte, prosím, aby byl systém vypnutý a

zapněte ho až po odpaření produktu.
.

Vysoce kvalitní silikonové mazadlo. Je určené na 
ošetřování gumových komponentů, těsnění apod. 
Chrání proti vlhkosti vypínače, spínače a elektrické 
části.

✓ Velmi lehce penetruje do materiálu a chrání ho zevnitř.

✓ Chrání plasty před vyblednutím.

✓ Odpuzuje vodu.

✓ Ideální na ochranu a zvýšení životnosti vnitřních i vnějších plastů a pryžových částí.

✓ Vhodné jako lehké mazadlo pro součásti jako jsou zámky a závěsy.

✓ Při aplikaci na pryž ve dveřích předejdete zamrznutí a přilnutí těsnění.

✓ Chrání krátké obvody v elektrickém systému.



Číslo výrobku: 84517

Název: SF100

Balení: sprej

Skladovatelnost:               24 měsíců

VOC: 550 g/l

Kód celního sazebníku: 3403 99 10

Hustota při 20°C: 0,747 g/ml

Teplotní rozsah: -40 až 220°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.

SF100

N-tek, s.r.o., 

Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče, CZ

Aktualizováno k 04/04/2017 … The choice of professionals

Certifikát č. 06.176.812
ISO 9001:2009 

Tel./fax: +420 519 411 872 

e-mail: info@ntek.cz

www.ntek.cz


