
VLASTNOSTI 

POUŽITÍ 

100% čisté silikonové mazadlo pro mazání a 

ochranu elektrických komponentů, které 

společně v jednom kroku zajišťuje ochranu 

elektroinstalace před hlodavci. 

 Neobsahuje mastné kyseliny ani rozpouštědla – nepoškozuje pryž, plast ani nylon 

 Nestéká a zůstává tam, kde ho aplikujete 

 Zanechává ochranný film – izoluje a chrání proti vlhkosti a oxidaci 
 Vysoká dielektrická pevnost – minimalizuje tvorbu jiskření 
 Nevysychá ani netvrdne – poskytuje ochranu v náročných podmínkách 

 Maže a proniká do gumy – prodlužuje životnost  pryžových komponent 
 Odolné vůči vodě – nedá se smýt (za pomocí čisticích produktů KENT ano) 
 Odolává UV – zabraňuje praskání těsnicích pásků 

 Obsahuje složky odpuzující hlodavce – chrání elektroinstalaci před napadením hlodavci 

Největší využití jako ochrana elektrických částí a elektroinstalace. Je vhodné pro nástřik svorkovnic před montáží - 

poskytuje trvalou ochranu vůči proniknutí vody a oxidaci. Obsahuje 100% čistý silikon, nenabobtná. Chrání 
elektroinstalaci před napadením hlodavci. Pro dosažení maximální ochrany před hlodavci, provádějte tuto aplikaci 

jedenkrát za 6 měsíců.  

AUTO: Je zcela bezpečný na citlivé materiály jako jsou pozlacené svorkovnice použité v mnoha vozidlech, stejně jako i 

plastové a nylonové připojovací konektory používané u většiny vozidel. Je také prvotřídní mazadlo a je vhodné na 

speciální plochy jako například boční závěsy u nákladního auta a vodítka  posuvných dveří u pohotovostních vozů. 

Slouží jako ochrana proti UV a předčasnému stárnutí, např. pryžových článků, jako je těsnění dveří apod. 

INDUSTRIE: Je zcela bezpečný na citlivé materiály, stejně jako i plastové a nylonové připojovací konektory. Lze ho s 

důvěrou použít na ochranu rozvaděčů a dalších elektrických komponentů. Slouží jako ochrana proti UV a předčasnému 

stárnutí, např. pryžových a plastových dílů. 

Název Zkratka Velikost Balení Obj. číslo 

Silicone Grease SGA 400 ml sprej 34920 

1. Před použitím produkt dobře protřepejte. 
2. Aplikujte přímo na plochu, kterou chcete promazat. 
3. Zbytek nebo přebytek odstraňte pomocí suché tkaniny a produktu KENT Acrysol. 
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INSTRUKCE 

SILICONE GREASE 



Číslo výrobku:          34920 

Název:                       Silicone Grease 

Životnost:                24 měsíců 

Balení:  400 ml – sprej  

Bezpečnostní list:  ano 

Odér:  charakteristický 

Hustota při 20°C:  není určena 

Provozní teplota:  -75°C až +260°C 

VOC:  520 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. 

SILICONE GREASE 

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 


