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www.retech.com

TOP GASKET

Objednací kódy:

Tekutá těsnící pryž

Aplikace:

TOp GAskeT nahrazuje veškeré druhy těsnění. Používá se zejména na těsnění převodových skříní, ventilových vík, moto-
rových dílů, vodních čerpadel, přírubových spojů atd. Mezi další použití patří izolace a ochrana elektrokontaktů, průcho-
dek apod. Výrobek není vhodný na trvalé těsnění koncentrovaných kyselin, louhů a benzínu.

 

Název Sklad. kód Balení Objem / rozměr Obj. číslo
 

Top Gasket TGK Tlaková nádoba 215 ml 1 05.0002

Vlastnosti: Výhody:
•	Tekutá	báze	v	tlakové	nádobě	 •	Vytvoření	libovolného	těsnění
•	Snadná	aplikace •	Není	třeba	vytlačovací	zařízení
•	Vysoká	teplotní	odolnost •	Aplikace	v	náročných	podmínkách
•	Vynikající	chemická	odolnost •	Použití	ve	všech	odvětvích	průmyslu
•	Dlouhá	životnost •	Velký	finanční	efekt	při	použití
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Barva Černá
Složení 70 % pryž

20 % teflon
Rozsah teplot -55 °C až +280 °C

krátkodobě +300 °C
Způsob vytvrzení Vzdušnou vlhkostí
Životnost (uzavřený stav) 12 měsíců
Maximální skladová teplota 40 °C
Smrštění během procesu 
tuhnutí

Max. 3 %

Prodloužení do přetržení 290 %
Pevnost v tahu 2,3 MPa
Modul pružnosti 0,7 MPa
Elektrická pevnost 18 kV/mm (ASTM D149)

Přilnavost ke kovu 1,5 MPa
Přilnavost k plastu 1,5 MPa
Přilnavost k hliníku 1,5 MPa
Odolnost proti: 

rozpouštědlům
Dobrá

pohonným látkám Dobrá
olejům a tukům Vynikající

Tvrdost (SHORE) 20-25
Životnost - stárnutí 
materiálu

Nesmršťuje se,  
je nerozbitný, netvrdne

Vůně, zápach Zápach kyseliny octové 
během tuhnutí

Hustota 1,032 g/cm3

Technické údaje:

Zdraví a bezpečnost:

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

Návod na použití:

1. Očistěte a odmastěte těsněné plochy produktem ReTeCH Clean.

2. Naneste Top Gasket v potřebném množství na jednu těsněnou plochu.

3. Těsněné plochy přiložte k sobě. (Při požadavku na pozdější snazší demontáž potřete jednu plochu vhodným maza-
dlem - ReTeCH super Lube.)

pOuZe pRO pROfesiONáLNí A pRůmysLOVé pOužiTí!

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 žádném 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; www.retech.com


