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Černá RTV těsnicí hmota s vynikající chemickou odolností.

Objednací kódy:

Název Sklad. kód Balení Objem / rozměr Obj. číslo

Top Gasket Black I. TGKBI Tlaková nádoba 200 ml 1 35139

Zdraví a bezpečnost:

Informace pro bezpečnou manipulaci a nakládání s výrobkem a jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce.

Prohlášení:

Všechny informace jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatelé vyzkoušeli vhodnost 
použití každého výrobku pro vlastní účely. Firma RETECH odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobku. V žád-
ném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, 
nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

Adresa firmy:

RETECH, s.r.o., Vackova 1541/4; Praha 5 - Stodůlky - Provozovna: Suchdol č. 212, 285 02 Suchdol u Kutné Hory 
tel./fax: +420 327 596 428, +420 327 596 128; e-mail: info@retech.cz

Návod na použití:

1. Kontaktní plochy očistit a odmastit vhodným odmašťovadlem RETECH.

2. Nanést rovnoměrnou vrstvu Top Gasket Black I. přímo z tlakové nádoby na jeden z podkladů.

3. Podklady spojit do cca 5 minut.

4. Po cca 30 minutách provést konečnou montáž dílu.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!

Technické údaje:

Složení Polysiloxanová báze, kyselé vytvrzování
Měrná hmotnost 1,03 g/ml
Viskozita 200.000 cPs
Teplotní odolnost -40 °C až +204 °C (krátkodobě +260 °C)
Pevnost v tahu 2,4 MPa 
Prohnutí <2 mm (ISO 7390)
Tvrdost (SHORE A) 25
Prodloužení do přetržení 500 % (ISO 8339) 
Dielektrická konstanta 2,8
Rychlost zasychání (povrch) 12 min (23 °C / 50% vlhkost vzduchu)
Rychlost vytvrzování 3 mm / den (23 °C / 50% vlhkost vzduchu)
Skladovatelnost 12 měsíců při teplotě +5 °C až 25 °C

Vlastnosti: Výhody:
• Vynikající přilnavost na různé materiály
•  Vynikající odolnost olejům a chemikáliím
•  Rychlé zasychání a tvarová stálost
•  Důmyslná aplikace

•  Univerzální použití
•  Použití v náročných podmínkách
•  Efektivita a dokonalý výsledek oprav 

součástí
•  Není potřebné vytlačovací zařízení

Aplikace:

Top Gasket Black I je černá RTV těsnicí hmota s vynikající chemickou odolností. Používá se pro 
mnoho různých aplikací např. pro utěsnění a lepení skříní motorů, olejových van, vodních pump, chla-
dičů topení, termostatů, technologických otvorů a kuchyňských sporáků.
Produkt obsahuje silikon.

Top Gasket Black


