
SG15 

Speciali izdelki

SG15 je gel, ki ustvarja trenje in je bil zasnovan za pomoč pri odstranjevanju vijakov s poškodovanimi 
glavami in drugih pritrdilnih elementov.

Koda:  86087 - SG15 15 ml 

Lastnosti in prednosti

• Pomaga pri odstranjevanju poškodovanih vijačnih glav - prihrani čas in denar
• Uporablja se lahko na križnih, inbus, torx vijakih, vijakih z ugreznjeno glavo in drugih pritrditvah
• Poveča vrtilni moment med 400 - 800% - omogoča enostavno odstranjevanje poškodovanih delov
• Preprečuje poškodbe na orodju - prihrani denar zaradi nepotrebne zamenjave orodja
• Lahko se uporablja tudi na zaobljenih maticah - širok razpon uporabe
• Odobreno za uporabo s strani družb Boeing Airline Jets, Military Fighter Jets in RAF, Richland, UK

Uporaba 

SG15 je gel, ki pri nanosu na poškodovane glave 
vijakov in zaobljene matice omogoča boljši oprijem 
orodja, pri čemer lahko vijak privijete ali odvijete. 
Izdelek prav tako podaljša življenjsko dobo orodja in 
preprečuje prezgodnjo menjavo le-tega, kot npr. 
zaradi poškodovanih konic na izvijačih. SG15 se 
lahko uporablja na različnih področjih v 
avtomobilski, navtični in splošni industriji ter je 
nepogrešljiv pripomoček v vsaki škatli z orodjem.

Navodila za uporabo 

1. Nanesite le kapljico izdelka SG15 na
poškodovano glavo vijaka.

2. Z orodjem razporedite izdelek v odprtino na glavi
vijaka..

3. Odvijte ali privijte vijak kot običajno.



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, Showground Road, 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

Tekoči gel
Siva / modra
Brez vonja 
15 ml 
1,33 

Oblika:
Barva: 
Vonj:
Količina: 
Specifična teža: 
Tarifna številka:  
Rok uporabe: 
Varnostno opozorilo: 
Poraba:
NSN/NATO oznaka: 

2849 20 20 00 
Neomejeno, če je zaprto in shranjeno v suhem in temnem prostoru 
Proizvod ni nevaren
+/- 200 uporab
8030-01-361-0041 
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