
VLASTNOSTI 

POUŽITÍ 

Rozpouštědlo se speciálním složením pro 

penetraci a zjemnění lepidla a butylových těsnění 
před odstraňováním. 

 Uvolňuje postranní lišty a symboly – dovoluje opětovné použití – úspora peněz 

 Bezpečný pro většinu barev a pryží – bezpečné použití; nemění vlastnosti výrobku 

 Lubrikuje vyřezávací strunu na přední sklo – prodlužuje její životnost 

 Zjemňuje butylová lepidla – usnadňuje vyřezávání lepených skel 

Special Release Agent penetruje a uvolňuje většinu lepidel jako oboustranné lepící pásky používané k 

lepení hlavních lišt, státních poznávacích značek, vkládaných nárazníků a symbolů. Může být také použit 
na zjemnění butylových lepidel jako lepidla čelních skel před vyřezáváním buď strunou nebo 

vyřezávacím nožem. Působí jako lubrikant a zároveň chlazení na strunu na vyřezávání čelního skla a 

prodlužuje její životnost. 

1. Před použitím dobře protřepat. 
2. Nastříkejte na lepidlo nebo pásku a nechte penetrovat 3 – 5 minut. 

3. Sloupněte vrstvu a nastříkejte znovu Special Release Agent na nově odkrytou oblast. 
4. Opakujte aplikaci tak dlouho, dokud neodstraníte všechny zbytky lepidla. 
5. Nechte kompletně proschnout před přilepením dalšího materiálu. 
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INSTRUKCE 

SPECIAL RELEASE AGENT 

Název Zkratka Balení Obj. číslo 

Special Release Agent SRA 400 ml – sprej 30125 



Číslo výrobku:           30125 

Název:  Special Release Agent 

Balení:     400 ml – sprej 

Životnost:  24 měsíců 

Kód celního sazebníku:  3403 99 10 

Bezpečnostní list: ano 

Hmotnost:  390 g 

VOC:  470 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. 

N-tek, s.r.o.,  

Svat. Čecha 786/46 

693 01 Hustopeče, CZ 
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Certifikát č. 06.176.812 

ISO 15001:2009  

Tel./fax: +420 519 411 872  

e-mail: info@ntek.cz 

www.ntek.cz 

SPECIAL RELEASE AGENT 


