
Battery Terminal Grease 

Lubricants & Penetrants 

Mast za akumulatorske terminale KENT Battery Terminal Grease ščiti kovinske kontakte na akumulatorjih pred 
vlago in korozijo. 

Koda: 86143 - 500 ml razpršilo 

Lastnosti Prednosti 

• Odpora proti staranju, oksidaciji in koroziji • Podaljša življenjsko dobo akumulatorjev
• Netopna v vodi • Se ne spere z vodo
• Vidna rdeča mast • Vidljivost
• Varna za uporabo na večini kovin, plastiki in gumi     • Enostavna uporaba

Uporaba 

Mast KENT Battery Terminal Grease je bila 
razvita za zaščito sponk akumulatorjev in 
električnih stikov pred korozijo in oksidacijo. 
Izboljša zagon in poveča življenjsko dobo 
akumulatorjev.

Aplikacije: 
Sponke akumulatorjev na viličarjih, 
generatorjih, avtomobilskih akumulatorjih

Navodila za uporabo 

• Za najboljše rezultate mora biti površina
brez prahu, umazanije, oksidacije in
ostankov maščob.

• Pred uporabo pločevinko dobro pretresite
in enakomerno napršite na čiste in suhe
sponke akumulatorja.

Opozorilo: Ne nanašajte neposredno 
na kontakte, saj ima mast izolirni 
učinek.



Zastopa in prodaja: AT team d.o.o., Muljava 55, 1295 Ivančna Gorica 
Tel: 01 519 33 33
www.at-team.si e-mail: info@at-team.si

Pravila in pogoji

Nobenega dela te publikacije se ne sme reproducirati, prenašati ali shranjevati elektronsko, mehanično ali fotokopirano brez predhodnega dovoljenja podjetja KENT (Amber 
House, ShowgroundRoad, Bridgewater, Somerset, Združeno kraljestvo).Ta tehnični list in njegova vsebina pripadata KENT Ltd. Za njegovo uporabo se ne izda nobena 
licenca, razen za informativne namene v povezavi s proizvodi, na katere se nanaša. Nobeno dovoljenje za pravice intelektualne lastnine ni odobreno. Informacije se lahko 
spremenijo brez predhodnega obvestila in nadomestijo vse predhodno izdane tehnične liste. Predložene informacije so verodostojne, vendar podjetje Kent ltd in zastopnik 
blagovne znamke Kent v Sloveniji podjetje AT team d.o.o., Muljava 55, Ivančna Gorica, ne prevzemata nobene odgovornosti za njihovo točnost ali popolnost, kakršnokoli 
napako ali opustitev v njej. Uporabniki tega tehničnega lista morajo sami preveriti informacije in primernost izdelkov za svoj namen ter ne smejo sklepati nobenih 
predpostavk na podlagi podatkov, ki so vključeni ali izpuščeni. Odgovornost za izgubo ali škodo, ki izhaja iz kakršnegakoli zanašanja na informacije ali njihovo uporabo 
(vključno z odgovornostjo zaradi malomarnosti), je izključena. Vse pravice pridržane.

Varnostni list na voljo na zahtevo uporabnika

Tehnične informacije 

86143 
Battery Terminal Grease 
24 mesecev
2710 19 99 
Da
Viskozna mast rdeče barve 
-250C do +1200C 
502 g/l  
0.79g/ml 
192OC (DIN ISO 2176) 

Koda:
Naziv: 
Rok uporabe:
Tarifna številka: 
Varnostni list:
Izgled:
Temperaturna odpornost: 
VOC: 
Gostota pri 200C: 
Drop point: 
Test obremenitve s 4 kroglami:   1400-1500 N (DIN 51350) 
NLGI* Klasifikacija:     2 (DIN 51818) 
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