
VLASTNOSTI

POUŽITÍ

Název Zkratka Velikost Balení Obj. číslo

Tekchek TCK 300 ml sprej 34362
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INSTRUKCE

TEKCHEK
Bílý pudr ve spreji dovoluje rychlé nalezení a 
lokalizaci větrných, vodních a prachových 
netěsností.

✓ Určuje velmi rychle a přesně oblasti netěsnosti.

✓ Určuje také palivové a olejové netěsnosti. 

✓ Multifunkční, redukuje zásoby na skladě.

✓ Po použití ho lze lehce vyčistit.

✓ Bezpečný pro použití na všechny pryže a vinyl stejně tak jako na železo.

✓ Díky křemičité bázi nezanechává žádné vlhké křídovité zbytky.

Tekchek je bílý stopovací pudr, který nastříkáte na oblast netěsnosti a necháte několik minut zaschnout. 
Problémový díl může být poté testován k nalezení místa vzniku netěsnosti. Voda zanechá viditelnou dráhu od 
netěsnosti, olej a palivo zanechají hnědou nebo černou dráhu. Tekchek identifikuje netěsnosti v jakýchkoli 
potrubích , karoseriích, radiátorech, motorových blocích, převodovkách, jednotkách řízení s posilovačem a 
palivových potrubích.

1. Očistěte místo předpokládané netěsnosti.
2. Odstraňte zbytky olejů, tuků a nečistot např. produktem KENT ACRYSOL.
3. Nastříkejte na místo předpokládané netěsnosti. V místech netěsnosti (únik kapaliny) se objeví 

tmavé
(hnědé až černé) stopy. Toto místo je nutné následně utěsnit.



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

TEKCHEK

Číslo: 34362

Název: Tekchek

Balení: 300 ml – sprej

MSDS: ano

Barva: bílá
Životnost: 24 měsíců od data výroby
Konzistence: pudr na křemičité bázi
Celní kód: 2510 20 00

Rizikové info: extrémně hořlavý
Obsah pevných částic: 45%

Provozní teplota: +10°C až +25°C

Doba schnutí: 10 sekund (při 20°C a 50% RV)


