
VLASTNOSTI 

POUŽITÍ 

Vysoce kvalitní čistič a odmašťovač, který výborně 

odstraňuje nečistoty z široké řady dílů. 

 Čisté rozpouštědlo – nezanechává mastný film, zápach ani zbytky 

 Odstraňuje nevytvrzené tmely, vosky, mastnotu, lepidla a silikony 

 Velmi rychle schne – šetří čas 

 360° hybnost ventilu – aplikace v jakémkoli úhlu 

 Vysokotlaký sprej – tlakem odstraní špínu a prach pryč z třecích povrchů a mechanických komponentů 

 Neobsahuje chlorid uhličitý – bezpečný, nepoškozuje gumové a syntetické části (hydraulické hadice, 
pístní kroužky apod.) 

 Čistí a odstraňuje i hydraulické kapaliny 

 Zcela se odpaří 

Universal Parts Cleaner je navržen tak, aby důkladně očistil a odmastil povrch, předtím než se zcela odpaří a 

zanechá ho dokonale čistý a nekontaminovaný.  Ten je pak ideální pro lakování nebo lepení. Pro lokální čištění 
mastnot a jiných nečistot z určitých oblastí nebo pro čištění před sledováním úniku.  Je bezpečný pro použití na 

většině povrchů bez poškození ovšem dost silný na to, aby odstranil všechny zbytky. 

1. Odstraňte hrubou nečistotu. 

2. Před použitím sprej důkladně protřepejte. 

3. Nastříkejte na čištěné díly. 

4. Nechte odpařit nebo pomocí suché tkaniny či kartáče odstraňte nečistotu. 

Aktualizováno k 30/11/2015              … The choice of professionals 

INSTRUKCE 

UNIVERSAL PARTS CLEANER 

Název Zkratka Balení Obj. číslo 

Universal Parts Cleaner UPC 750 ml – sprej 84026 



Číslo výrobku:          84026 

Název:                       Universal Parts Cleaner 

Balení:     750 ml – sprej 

Životnost:  30 měsíců 

Bezpečnostní list: ano 

Hustota při 20°C: 0,773 g/cm3 

Vůně:   charakteristická po rozpouštědlu 

Konzistence:  nízkoviskózní čirá kapalina   

Rozpustnost ve vodě: nerozpustný 

VOC:  744 g/l 

Teplotní rozsah: -20°C až +35°C 

Kód celního sazebníku: 3405 3000 

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. 

UNIVERSAL PARTS CLEANER 

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 


