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XT-10 (kod S162) - 75L 

10 funkcji w 1 

 
ODBLOKOWYWANIE: Jeden z najlepszych produktów Ambro-sol, XT-10  
to wielozadaniowy środek smarny o dużej mocy odblokowania: mechanizmy 
nie będą już problemem! Bądź wszędzie z XT-10, w domu i w pracy. 

OCHRONA: Ten produkt chroni powierzchnie przed czynnikami atmosferycz-
nymi, złą pogodą, brudem i zużyciem: dzięki XT-10 żadne z nich nie będzie 
już problemem. Ten spray firmy Ambro-Sol ma silną siłę ochronną, jest idealny 
do wszystkich powierzchni i sytuacji. 

LUBRYKANT: Ten spray firmy Ambro-Sol ma dużą siłę smarowania,  
i jest idealny do konserwacji i smarowania wszystkich powierzchni, 
 i do wszystkich rodzajów zastosowań, w domu i w pracy. Musi się znaleźć w 
waszym garażu!  

PENETRACJA:  Nie wystarczy ’’działać’’: niezbędne jest działanie produktu!  
Z Ambro-Sol XT-10 masz gwarancję silnego przenikliwego aerozolu.  
Spray XT-10 działa na wszystkich rodzajach powierzchni i rozwiązuje problem 
w miejscu pochodzenia. 

ODTŁUSZCZANIE: Jesteście rowerzystami lub motocyklistami? A może po-
trzebujesz funkcjonalnego produktu o dużej mocy odtłuszczania? Następnie 
uniwersalny spray Ambro-Sol XT-10 jest dla Ciebie! 

ODPORNOŚĆ NA WYSOKĄ TEMPERATURĘ: XT-10 nie boi się rywali, 
szczególnie w wysokich temperaturach: ten niesamowity wielozadaniowy 
spray ma wielką zaletę, jest odporny na bardzo wysoką temperaturę, a do tego 
idealnie nadaje się do stosowania w spawalnictwie, a także w sektorze me-
chanicznym i elektrycznym. 

ANTYKOROZYJNOŚĆ: Czy Twoje materiały są poddawane procesowi zuży-
cia i korozji? Ambro-Sol ma dla Ciebie rozwiązanie! Spray XT-10 ma silną 
antykorozyjną moc. Spróbuj!! 

HYDROIMPREGNACJA: Ten produkt działa z wodą! Ambro-Sol XT-10 spra-
wia, że powierzchnie, zastosowania i materiały chronią przed wodą i czynni-
kami atmosferycznymi. 

ANTY-ZATARCIA: XT-10 ma moc przeciwzatarciową i idealnie nadaje się do 
wszystkich rodzajów materiałów: od razu odblokowuje każdą aplikację. Am-
bro-Sol XT-10 jest idealny do profesjonalnych zastosowań, a także do użytku 
domowego. 

MOC ROZPUSZCZALNIKA: Rdza jest wrogiem wszystkich. Ale przy walce 
XT-10 jest to bardzo proste: ten niesamowity spray ma moc silnego rozpusz-
czalnika, pozwala na rozpuszczenie nie tylko brudu ale i innych materiałów, 
takich jak: silikon , kleje , glina , farby. 
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CERTIFIED : 

Test N° 14LA05748 

E.P. Properties and anti-seize with “four ball tester” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASTM D 2783-03 

Test  Pomiar Wynik 

Szybkość laps/min 1760 

Czas testu s 10 

Engage load kgf 50 

Obciążenie spoiny kgf 160 

Obciążenie/zużycie kgf 30 

ASTM D 4172-94 

Test  Pomiar Wynik 

Szybkość laps/min 1200 

Czas testu min 60 

Obciążenie kgf 40 

Temperatura pomieszczenia / / 

Średni ślad zużycia o średnicy mm 0,86 

Specyfikacje Techniczne: 

Pojemność 75 ml 

Kod Kreskowy EAN: 8034108896076 

Pakowanie zbiorcze 20 sztuk 

Wygląd 
Aerozol zawierający płyn 

pod ciśnieniem 

Kolor Jasny żólty 

Zapach 
Charakterystyczny dla 

rozpuszczalnika 

Gęstość względna w 20°C 0,76 ÷ 0,80 g/ml 

Temperatura zapłonu Poniżej 0° C 

Ciśnienie w  20°C 3/5 bar 

Ciśnienie pary  0,5 hPa a 20°C 

Lepkośćoz < 8 mm2/s a 40°C 

Rozpuszczalność Nierozpuszczalny w wodzie 

WARUNKI MAGAZYNOWANIA 
 

Przed użyciem: produkt przechowywać w suchym pomieszczeniu, nie magazynować w miejscu, gdzie temperatura spada poniżej 00C. Po pierwszym użyciu, 

przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w dobrze zamkniętym oryginalnym opakowaniu. Chronić przed dziećmi. W oryginalnym opakowaniu produkt 

zachowuje swoje właściwości do 24 miesięcy. 

 

Identyfikacja zagrożeń: 
 

H222 Skrajnie łatwopalny aerozol. 
H229 Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem. 
EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. 

 

Powyższe informacje, jakkolwiek rzetelne, powinny być traktowane jako orientacyjne. Zastosowanie się do nich nie wiąże nas żadną odpowiedzialnością, nawet 

względem prawa patentowego czy licencji. Obowiązkiem użytkownika jest upewnić się co do przydatności produktu dla konkretnego zastosowania. 

PRZED UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z KARTĄ CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU 

 

XT-10 (S162) - 75L 

Spray 10-funkcyjny do ogólnego stosowania: środek odblokowujący, zabezpieczający przed 
korozją, oliwiący ,penetrujący, odtłuszczający, odporny na wysoką temperaturę, wypierający wodę, 
przeciwutleniający, zabezpieczający przeciw zacieraniu, rozpuszczający rdzę. Środek na bazie naj-
wyższej jakości aktywnych składników nadających nadzwyczajne właściwości penetrujące. Ma szero-
kie zastosowanie w przemyśle ciężkim, warsztacie, ogrodzie, środowisku wodnym, gdziekolwiek znaj-
duje się mechanizm potrzebujący konserwacji. 

Dysza Accu-sol nozzle + słomka 
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