
VLASTNOSTI

POUŽITÍ

✓ Neobsahuje chlorové ani acetonové rozpouštědla
✓ Odstraňuje širokou škálu lepidel
✓ Jednoduchá aplikace – snadno se nanáší a snadno stírá
✓ Rychle a bezezbytku se odpaří
✓ Může být použit pro odstranění nebo zředění syntetických, či pryskyřicových lepidel

Speedy 500 je silné a rychle působící rozpouštědlo, které rozpouští lepidla, těsnění, vazelíny, oleje,

dehet, vosky a ostatní nečistoty. Je také vynikající pro přípravu povrchů na lakování, či opravu.

✓ Odstraňuje silikony, lepidla, přestřiky, voskové povlaky, oleje, maziva a ostatní znečištění
✓ Odstraňuje skvrny z textilií
✓ Může být použit na kov, lakované povrchy a většinu plastů
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INSTRUKCE

SPEEDY 500

Název Zkratka Balení Obj. číslo

Speedy 500 ACR 1 l 34705

Speedy 500 je silné a rychle působící
rozpouštědlo, které rozpouští lepidla, těsnění,
vazelíny, oleje, dehet, vosky a ostatní nečistoty.

Je také vynikající pro přípravu povrchů na

lakování, či opravu.

1. Suchou hadru namočte do Speedy 500 a lehce jí stírejte čištěnou plochu.
2. Přeleštěte povrch čistou suchou hadrou

3. Opakujte postup, pokud je to třeba

POZOR: Speedy 500 může poškodit některé plastové nebo lakované povrchy. Vyzkoušejte proto nejdříve 
aplikaci na malém nenápadném místě, nejlépe 2x krátce po sobě.



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.

SPEEDY 500

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

Číslo výrobku: 34705

Název:                      Speedy 500

Barva a konzistence: průhledná kapalina
Životnost: 30 měsíců
Balení: 1l – plechovka

MSDS: ano

Vůně: charakteristická
Rozpustnost ve vodě: vůbec nemísitelná nebo jen málo mísitelná
VOC: 839 g/l

Kód celního sazebníku: 3814 00 90

Aplikační teplota: 0 až 40°C


