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Fekete színű RTV tömítőanyag kitűnő kémiai ellenállással.

Rendelési kódok:

Megnevezés Raktári kód Csomagolás Térfogat / mérete Rendelési sz.

Top Gasket Black I. TGKBI Túl tartály 200 ml 1 35139

Tulajdonságok: Előnyök:
• Rendkívül jó tapadás mindenféle 

anyaghoz
• Kitűnő ellenállást tanúsít az olajjal és 

kémiai anyagokkal szemben
• Gyorsan szárad és formájában tartós 

marad
• Sokrétű alkalmazás

• Univerzális használat
• Igényesebb körülmények között is 

használható
• Hatékony és tökéletes alkatrészek 

javításához
• Nincs szükség kinyomópisztolyra

Alkalmazás:

A Top Gasket Black I. egy kitűnő kémiai ellenállással rendelkező, fekete színű RTV tömítőanyag. 
Sokrétűen alkalmazható, pl. motorburkolatok, olajteknők, vízszivattyúk, termosztátok és fűtési hűtő-
bordák, műszaki nyílások és konyhai tűzhelyek ragasztásához és tömítéséhez. 
A termék szilikont tartalmaz.

Top Gasket Black
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Egészségügyi és biztonsági használati utasítás:

Információk a termék és a csomagolás biztonságos használatáról a biztonsági adatlapon találhatók.

Nyilatkozat:

Minden információ maximális gondossággal lett megadva. Ennek ellenére célszerű, hogy minden felhasználó maga 
tapasztaljon ki minden terméket, saját felhasználásának megfelelően. A RETECH nem vállalja a felelősséget a ter-
mék nem a célnak megfelelő használatáért. A RETECH semmi esetben nem vállalja a felelősséget, a  véletlen 
károkért, sem a nem az elő-írásoknak megfelelő használatból származó károkért, vagy a más kereskedőknek to-
vábbértékesített termékért sem.

A cég címe:

RETECH, s.r.o., Vackova 1541/4; Praha 5 - Stodůlky; Czech Republic
Levelezési cím: RETECH HUNGÁRIA Kft.,  9024 Győr, Babits Mihály utca 17/A (Babits Business Center); 

Tel: 0036/96/518 707, e-mail: iroda@retech.com

Használati utasítás:

1. A kezelni kívánt felületet letisztítani és zsírtalanítani Retech zsírtalanítóval. 

2. Vigyen fel egyenletes rétegben a Top Gasket Black I.-ből közvetlenül a nyomástartó tubusból 
a kezelendő felületek egyikére.

3. A felületeket illessze össze kb. 5 percen belül.

4. Kb. 30 perc elteltével végezze el az alkatrészek összeszerelését.

CSAK SZAKMAI ÉS IPARI FELHASZNÁLÁSRA!

Műszaki adatok:

Összetétel Polisziloxán bázisú, savas kötés
Tömeg 1,03 g/ml
Viszkozitás 200.000 cPs
Hőellenállás -40 °C - +204 °C (rövid ideig +260 °C)
Szakítószilárdság 2,4 MPa 
Elhajlás < 2 mm (ISO 7390)
Keménység (SHORE) 25
Húzási szakítás 500 % (ISO 8339) 
Dielektromos konstans 2,8
Száradás ideje (felületen) 12 perc (23 °C / 50 % levegő nedvességtartalomnál)
Kötés ideje 3 mm vastagságnál / 1 nap  

(23 °C / 50 % levegő nedvességtartalomnál)
Tárolás 12 hónap +5 °C - +25 °C hőmérsékleten


