
BELT DRESSING

VLASTNOSTI A VÝHODY

POUŽITÍ

Belt Dressing zlepšuje přilnavost a odstraňuje 
,,pískání“ hnacích řemenů. Obnovuje pružnost 
a zlepšuje přenos síly.

� Rychle působí – není korozivní.  

� Unikátní složení z polymerických pryskyřic a klimatických sloučenin.

� Elastomerové kondicionéry chrání řemeny před oxidací, sušením a tvrdnutím.

� Zlepšuje přenos síly.

� Protiskluzová ochrana zaručuje stále přilnavý kontakt mezi řemenem a kladkou.

� Neskelnatí, nedrolí se – příznivé účinky i na nových řemenech.

� Neobsahuje žádné fluorovodíky – šetrný k životnímu prostředí.

Belt Dressing je určen pro použití na všechny 

typy řemenů včetně kulatých, plochých, V, 

kožených, pryžových nebo z kombinace těchto 

materiálů.

Je zvláště účinný pro řemeny používané na 

jednotkách posilovačů řízení, alternátorech, 

hydraulických čerpadlech, vačkových hřídelích 

a chladících jednotkách.

Návod na použití:

1) Zkontrolujte řemen a jeho opotřebení. Nepoužívejte 

na poškozené řemeny.

2) Před použitím dobře protřepat.

3) Aplikujte na řemen v dostatečném množství při 

nízkých otáčkách. Nechejte řemen běžet asi 1 min.

4) Zastavte řemen a nechejte 15 min. zaschnout.

5) Pozn.: Sprej je hořlavý. Stroje, kde se vyskytuje 

vysoké napětí (24 V nebo více) by měly být při 

používání Belt Dressingu vypnuty. 

6) Po odpaření lze proud zase zapnout.

Název Zkratka Balení Obj. číslo

Belt Dressing SBD400 12 x 400 ml - sprej 86502



ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

TECHNICKÉ PARAMETRY

BELT DRESSING

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.

Kód produktu: 86502

Název: Belt Dressing

Životnost: 24 měsíců

Balení: 300 ml - sprej

MSDS: ano

Kód cel. sazebníku: 3824 9095

Rizikové info: dráždivý, extrémně hořlavý

Teplotní rozsah: -15°C až + 60°C

Rozpustnost ve vodě: nerozpustný

Tlak při 25°C: 2,5 – 3,5 bar

N-tek, s.r.o.
Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče CZ

Tel.: +420 519 411 872, 515 915 285
Fax: +420 515 915 284
E-mail: info@ntek.cz
Internet: www.ntek.cz

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.

Obecná upozornění: Příznaky otravy se mohou projevit až po mnoha hodinách ,proto je nutný lékařský dohled 48 hodin po 

nehodě.· Při nadýchán í:Přívod čerstvého vzduchu ,kyslíkový přístroj, teplo .Při déle trvajících potížích konzultovat lékaře. Při 

bezvědomí uložit a přepravit ve stabilní poloze na boku.· Při styku s kůží: Ihned omýt vodou a mýdlem a dobře opláchnout. Při

neustávajícím podráždění pokožky je nutno vyhledat lékaře.· Při zasažení očí: Otevřené oči vyplachovat po více minut pod 

tekoucí vodou. Při přetrvávajících potížích se poradit s lékařem.. Při použití: Vypláchněte ústa Nepřivodit zvracení, ihned 

povolat lékařskou pomoc.


