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INSTRUKCE

UV MULTI PURPOSE DYE

Název Zkratka Balení Obj. číslo

UV Multi purpose dye UV-MD 30 ml – lahvička 84238

Víceúčelové barvivo pro detekci olejových a

palivových úniků.

✓ Víceúčelové použití - vhodné pro motorové oleje, převodový olej, hydraulický olej a olej z posilovače

řízení, benzínové a naftové systémy

✓ Přesně určí místo úniku - vysoký UV kontrast i na tmavých površích

✓ Snadné použití - nevyžaduje zdlouhavý trénink

✓ Rychlé a snadné čištění - šetří čas

1. Přidejte 30ml produktu na každých 4,7l motorového oleje, 7,5l převodového oleje nebo kapaliny

posilovače řízení, nebo 15l paliva

2. Nastartujte a projeďte vozidlo aby jste umožnily KENT UV Multi Purpose Dye se promíchat s

kapalinou a označit místo úniku.

3. Zkontrolujte systém pomocí UV světla, zdroje úniků budou pod UV světlem jasně svítit.

Upozornění: Pro odstranění zbytků barviva použijte KENT A/C UV Dye Cleaner.

Utěsnění úniků chladící kapaliny z klimatizačního systému vyvinutá speciálně pro

utěsnění různých netěsností pouze jednou aplikací. Nalezne místa úniku, vyplní je,

zatuhne a trvale je utěsní. Obsažené barvivo usnadňuje nalezení místa úniku.



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.

UV MULTI PURPOSE DYE

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

Číslo výrobku: 84238

Skupenství:                      Kapalina

Zápach:          Podobný rozpouštědlu
Životnost: 48 měsíců 
Celní kód: 3204 2000

Hustota při 20°C: 0,88 g/cm³
Bod vznícení: >100 °C

Rozpustnost ve vodě: nerozpustná
VOC: 0 g/l


