
VLASTNOSTI 

POUŽITÍ 

Velmi jemný voděodolný silikonový olej ve spreji, 

který chrání proti rzi a korozi a je ideální pro aplikace, 

kde není žádoucí ani tenká vrstva oleje nebo vazelíny. 

 Nešpiní - nezpůsobuje poškození 

 Ultra jemný nástřik sprejem - úsporný na použití 

 Výsledek není lepkavý - velmi nízká prachová přitažlivost 

 Dobrá odolnost vůči vodě - nesmývá se, nemění vlastnosti výrobku 

 Odolný teplotám -75°C až + 220°C 

Z43 je velmi jemný silikonový lubrikant, který je ideální pro aplikaci, kde není žádoucí silná vrstva oleje nebo 

vazelíny. Je dobrý na ošetření pisklavých plastů, těsnících pásek a hlavních obrub. Dále je vhodný také pro mazání 
vedení oken včetně střešních. Zásluhou jeho jemného filmu, Z43 také mnozí používají na ošetření pro obnovu 

sešlých plastových obrub jako nárazníků a palubních desek. Zanechává hezký nový vzhled dohromady s příjemnou 

vůní. 

Název Zkratka Velikost Balení Obj. číslo 

Z 43 Z43 400 ml sprej 50040 

1. Před použitím důkladně obsah nádobky protřepejte  
2. Sprej držte ve vzdálenosti 25 - 30cm od určeného povrchu 

3. Z43 nastříkejte lehce na očištěné a suché požadované místo 

4. Přebývající materiál setřete suchým čistým hadrem nebo papírovým ubrouskem 
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INSTRUKCE 

Z 43 



Číslo výrobku:          50040 

Název:                       Z 43 

Životnost:                24 měsíců 

Balení:     400 ml – sprej  

Barva:  čirá 

Konzistence:          kapalina 

Hustota při 20°C: není určena 

Vůně:   charakteristická 

Max. teplotní rozsah: 220°C 

VOC:  550 g/l 

Kód celního sazebníku: 3403 99 10 

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. 

Z 43 

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 


