
VLASTNOSTI 

POUŽITÍ 

SG15 je gel určen na pomoc při odstraňování 
poškozených hlav šroubů a dalších upevňovacích 

prvků. 

 

  Pomáhá při odstraňování poškozených hlav šroubů 

   Lze jej použít na příčné, křížové, imbusové a další hlavy 

   Zvyšuje točivý moment mezi 400 – 800% 

   Chrání nářadí před poškozením 

   Lze jej použít i na zaoblené matice 

   Ekonomicky výhodný 

   Víceúčelový produkt – široký rozsah aplikací 

SG15 je gel, který po nanesení na poškozené hlavy šroubů nebo zaoblené matice, umožňuje nástroj uchopit 
pevněji a bez prokluzu. 

Také prodlužuje životnost nářadí a zabraňuje předčasné výměně např. šroubováků v důsledku poškozených hrotů.  
SG15 lze použít na nespočet aplikací v automobilovém, námořním a průmyslu obecně a je neocenitelným 
doplňkem každé sady s nářadím. 

Název Zkratka Velikost Balení Obj. číslo 

SG15 SG15 15 ml lahvička 86087 

1.Aplikujte kapku SG15 na poškozenou hlavu šroubu. 
2.Nářadím vpracujte produkt do hlavy šroubu. 
  

Pozn.: Použijte SG15 na čelisti nastavitelných kleští a získejte tím lepší přilnavost na kulaté předměty jako např. potrubí. 
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INSTRUKCE 

SG15 



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. 

SG15 

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 

Číslo výrobku:           86087 

Název:                        SG15 

Životnost:  neomezená v uzavřeném stavu a při skladování na suchém a tmavém místě 

Rizikové informace:        není rizikový 

Balení:     15 ml – lahvička 

MSDS:  ano 

Hustota při 20°C:  1,33 g/cm3 

Vůně:   žádná 

Aplikace:  +/- 50 použití 
VOC:  0 g/l 
   


