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Čierna RTV tesniaca hmota s vynikajúcou chemickou odolnosťou.

Objednávacie kódy:

Názov výrobku Sklad. kód Balenie  Objem / rozmer Obj. číslo

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

Zdravie a bezpečnosť:

Informácie pre bezpečné skladovanie a manipuláciu s výrobkom a jeho obalom sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.

Prehlásenie:

Všetky informácie sú udávané s maximálnou presnosťou. Napriek tomu je vhodné, aby si užívatelia vyskúšali vhod-
nosť použitia každého výrobku pre vlastné účely. Firma RETECH SK odmieta záruku za vaše konkrétne použitie 
výrobku. V žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody, spôsobené v dôsledku ne-
správneho použitia, alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

Adresa firmy:

RETECH SK, spol. s r.o., Hlavná 776/111, 077 01 Kráľovský Chlmec, 
Kancelária a sklad: Priemyselná 278, 905 01 Senica, tel./fax: 034/6510404, e-mail: retech@retech.sk

Návod na použitie:

1. Kontaktné plochy očistiť a odmastiť vhodným odmasťovadlom RETECH.

2. Naniesť rovnomernú vrstvu Top Gasket Black I. priamo z tlakovej nádoby na jeden z podkladov.

3. Podklady spojiť do cca 5 minút.

4. Po cca 30 minútach vykonať konečnú montáž dielu.

LEN PRE PROFESIONÁLNE A PRIEMYSELNÉ POUŽITIE!

Technické údaje:

Zloženie Polysiloxanová báza, kyslé vytvrdnutie
Merná hmotnosť 1,03 g/ml
Viskozita 200.000 cPs
Teplotná odolnosť -40 °C až +204 °C (krátkodobo +260 °C)
Pevnosť v ťahu 2,4 MPa 
Prehnutie <2 mm (ISO 7390)
Tvrdosť (SHORE A) 25
Predĺženie do pretrhnutia 500 % (ISO 8339) 
Dielektrická konštanta 2,8
Rýchlosť zaschnutia (povrch) 12 min (23 °C / 50 % vlhkosť vzduchu)
Rýchlosť vytvrdnutia 3 mm / deň (23 °C / 50 % vlhkosť vzduchu)
Skladovateľnosť 12 mesiacov pri teplote +5 °C až 25 °C

Vlastnosti: Výhody:
• Vynikajúca priľnavosť na rôzne materiály
• Vynikajúca odolnosť olejom a chemiká-

liám
• Rýchle zasychanie a tvarová stálosť
• Dômyselná aplikácia

• Univerzálne použitie
• Použitie v náročných podmienkach
• Efektivita a dokonalý výsledok opráv 

súčastí
• Nie je potrebná aplikačná pištoľ

Aplikácia:

Top Gasket Black I. je čierna RTV tesniaca hmota s vynikajúcou chemickou odolnosťou. Používa 
sa pre mnoho rôznych aplikácií napr. pre utesnenie a lepenie skríň motorov, olejových vaní, vodných 
púmp, chladičov topenia, termostatov, technologických otvorov a kuchynských šporákov.
Produkt obsahuje silikón.

Top Gasket Black


