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ODBLOKOVÁNÍ: Jeden z nejlepších produktů Ambro-Sol, XT-10, je 
víceúčelové mazivo se silnou odblokovací schopností! Nikdy se bez 
XT-10 neobejdete, doma ani v práci. 

OCHRANA: Tento výrobek chrání povrchy a materiály před 
atmosférickými vlivy, nepříznivým počasím, prachem a rzí: díky XT-10 to 
nebude problém. Tento sprej Ambro-Sol má silnou ochrannou sílu a je 
ideální pro všechny povrchy a situace. 

MAZIVO: Tento sprej Ambro-Sol má silnou mazací schopnost a je 
ideální pro údržbu a mazání všech povrchů a pro všechny typy použití, 
doma i v práci. Nepřehlédnutelný výrobek, který nesmí chybět v garáži!   

PENETRACE: S přípravkem Ambro-Sol XT-10 máte záruku silného 
penetračního účinku. Sprej XT-10 působí na všechny typy povrchů a 
znovu řeší problém v místě jeho vzniku. 

ČIŠTĚNÍ: Potřebujete funkční výrobek se silným čistícím účinkem? Pak 
je Ambro-Sol XT-10, víceúčelový sprej, určen právě pro vás!  

ODOLNOST VŮČI VYSOKÝM TEPLOTÁM: XT-10 se nebojí soupeřů, 
zejména při vysokých teplotách: tento úžasný víceúčelový sprej má 
velkou výhodu, odolává velmi vysokým teplotám, a proto je ideální pro 
použití v oblasti svařování a ve strojírenství a elektrotechnice. 

ANTIKORÓZNÍ: Jsou vaše materiály vystaveny procesu koroze? Ambro-
Sol má pro vás řešení! Sprej XT-10 má silnou antikorozní sílu. 
Vyzkoušejte ho!! 

VODOODPUDIVÝ: Tento produkt odpuzuje vodu! Ambro-Sol XT-10 
chrání povrchy, aplikace a materiály před vodou a atmosférickými vlivy. 

PROTI ŽADŘENÍ: XT-10 má silnou antiadhézní sílu a je ideální pro 
všechny typy materiálů: okamžitě odblokovává každou aplikaci. Ambro-
Sol XT-10 je ideální pro profesionální i domácí použití. 

ROZPOUŠTĚCÍ SÍLA: Rez je nepřítelem všech. Ale s XT-10 je boj s ní 
jednoduchý a snadný: tento úžasný víceúčelový sprej má sílu rozpouštědla, která 
mu umožňuje rozpouštět prach, ale i další materiály jako silikon, lepidlo, lepidla, 
barvy... 
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XT- 10 unkce s 360° dávkovacím ventilem: víceúčelové mazivo s 10 výkonnými funkcemi.
- odblokovací, ochranný, mazací, penetrační, čištění, odolný vůči vysokým teplotám, proti 
korozi, vodotěsný, proti otěru, s velkou rozpouštěcí schopností. (rozpouští rez). Je vytvořen z 
aktivních složek nejvyšší kvality, má ultra mazací sílu, ultra pronikavé čistící schopnosti a dokonale 
se hodí do dílny, domácnosti, na zahradu, do námořního průmyslu, do průmyslu, na sportovní 
potřeby nebo všude tam, kde se nachází mechanismus, který vyžaduje údržbu.

CERTIFIKACE : 

Test N° 14LA05748 

E.P. Vlastnosti a ochrana proti zadření pomocí 
"testeru čtyř kuliček" 

ASTM D 2783-03 

Testovací metoda Jednotka měření Výsledek 

Rychlost ot/min 1760 

Čas testu s 10 

Zátěžové zatížení kgf 50 

Zatížení svaru kgf 160 

Zatížení / opotřebení kgf 30 

Technické specifikace: 
Objem různá balení 

Čárkový kód 

Balení v kartonu 12 ks 

Vzhled Tlaková láhev obsahující kapalinu pod tlakem 

Odstín Světle hnědá 

Zápach Charakteristika rozpouštědla 

Relativní hustota při 20°C 0,76 ÷ 0,80 g/ml 

Bod vzplanutí při 0 °C extrémně hořlavý 

Tlak při 20°C 3/5 bar 

Tenze par 0,5 hPa při 20°C 

Viskozita < 8 mm2/s při 40°C 

Rozpustnost Nerozpustný ve vodě 

ASTM D 4172-94 

Testovací metoda Jednotka 
měření Výsledek 

Rychlost ot/min 1200 

Čas testu min 60 

Zatížení / náplň kgf 40 

Teplota v místnosti / / 

Diam. Střední dráha opotřebení mm 0,86 

Tryska s dvojitým užitím 

ZPŮSOB SKLADOVÁNÍ 
Před použitím: výrobek skladujte na suchém místě a neskladujte jej při teplotě pod 0 °C a nad 45 °C, po použití uchovávejte nádoby uzavřené. V originálním balení lze 
výrobek uchovávat po dobu 24 měsíců (záruka). Výrobek nepodléhá expiraci. 
Po prvním použití: uchovávejte na čerstvém a suchém místě, mimo dosah horkých pramenů.  Uchovávejte mimo dosah dětí. 
Tyto informace, i když jsou spolehlivé, je třeba považovat pouze za orientační. Neneseme odpovědnost za nesprávné použití výrobku ani za porušení jakékoli licence.  Před 
použitím by si uživatelé měli ověřit vhodnost výrobku pro jeho konkrétní použití. 

TECHNICKÝ LIST |    02 

Multifunkční mazivo AMBRO-SOL  XT-10 
XT-10 (S159) 10 functions

Ambro-Sol
Via per Pavone del Mella, 21 
25020 - Cigole (BS) Italy 
www.ambro-sol.com
info@ambro-sol.com 

CLUB MARK BARVY s.r.o. 
Hvožďanská 2053/3 
14800 - Praha 4 Chodov 
www.clubmarkbarvy.cz 
info@clubmarkbarvy.cz

výhradní dodavatel pro ČR:

http://www.ambro-sol.com/
mailto:info@ambro-sol.com



