
VLASTNOSTI

POUŽITÍ

Jedno-komponentní suchý pudr ve spreji pro kontrolu 
broušení plničů a nástřiků, tmelů apod.

➢ Jedno-komponentní – žádné míchání a třepání.
➢ Produkt ve spreji - snadná aplikace bez rizika rozprášení po dílně.
➢ Lze použít jak pro suché tak i pro mokré broušení – redukuje skladové zásoby a broušení je 

efektivnější.
➢ Suchý pudr, který rychle schne – šetří čas.
➢ Ukazuje i na světle špatně viditelné nerovnosti.

Spray Guide je jedno-komponentní pudr pro ideální pracovní využití na lakovnách. Nehrozí s ním 
výbuch jako u misek s pudrem a houbičkami. Lze použít jak pro broušení na sucho, tak i v případě 
broušení pod vodou, nezanáší brusivo a nemění následně barvu bází. Identifikace je díky jeho černé 
barvě velmi snadná.

Název Zkratka Velikost Balení Obj. číslo

SPRAY GUIDE SG 450 ml sprej 84120

1. Ujistěte se, že povrch je zbavený prachu.
2. Před použitím plechovku důkladně protřepte (minimálně 2 minuty).
3. Přestříkejte přes místo, které potřebujete brousit.
4. Před broušením nechte zaschnout cca 1 minutu.
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INSTRUKCE

SPRAY GUIDE



Název: Spray Guide

Objednací číslo: 84120

Objem: 450 ml

Barva: černá
Konzistence: pudr aplikovaný rozstřikem
Odér: specifický
Hustota při 20˚C: 0,709 g/cm3

VOC: 679 g/l

Kód celního sazebníku: 320890915

Životnost: 24 měsíců
Bezpečnostní list: ano

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 9001:2009 

Tel./fax: +420 519 411 872 

e-mail: info@ntek.cz

www.ntek.cz

SPRAY GUIDE


