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www.retech.com

TOP GASKET

Objednávacie kódy:

Tekutá tesniaca pryž

Aplikácia:

TOP GASKET nahradzuje všetky druhy tesnení. Používa sa najmä na tesnenie prevodových skríň, ventilových viek, moto-
rových dielov, vodných čerpadiel, prírubových spojov atď. Medzi ďalšie použitia patrí izolácia a ochrana elektrokontaktov, 
priechodiek apod. Výrobok nie je vhodný na trvalé tesnenie koncentrovaných kyselín, lúhov a benzínu.

 

Názov Sklad. kód Balenie Objem / rozmer Obj. číslo
 

Top Gasket TGK Tlak. nádoba 215 ml 1 05.0002

Vlastnosti: Výhody:
•	Tekutá báza v tlakové nádobe •	Vytvorenie ľubovolného tesnenia
•	Ľahká aplikácia •	Nie je potrebné vytlačovacie zariadenie
•	Vysoká teplotná odolnosť •	Aplikácia v náročných podmienkach
•	Vynikajúca chemická odolnosť •	Použitie vo všetkých odvetviach priemyslu
•	Dlhá životnosť •	Veľký finančný efekt pri použití
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Zloženie 70 % pryž 
20 % teflón

Farba Čierna
Rozsah teplôt -55 °C až +280 °C,

krátkodobo +300 °C
Spôsob vytvrdenia Vzdušnou vlhkosťou
Životnosť (uzavretý stav) 12 mesiacov
Maximálna skladová teplota 40 °C
Zmrštenie počas procesu 
tuhnutia

Max. 3 %

Predĺženie do pretrhnutia 290 %
Pevnosť v ťahu 2,3 MPa
Modul pružnosti 0,7 MPa
Elektrická pevnosť 18 kV/mm (ASTM D149)

Priľnavosť ku kovom 1,5 MPa
Priľnavosť k plastom 1,5 MPa
Priľnavosť k hliníku 1,5 MPa
Odolnosť  proti: 

rozpúšťadlám
Dobrá

pohonným látkam Dobrá
olejom a tukom Vynikajúca

Tvrdosť (SHORE) 20-25
Životnosť - starnutie 
materiálu

Nezmršťuje sa, je 
nerozbitný, netvrdne

Vôňa, zápach Zápach kyseliny octovej 
počas tuhnutia

Merná hmotnosť 1,032 g/cm3

Technické údaje:

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 vhodnosť 
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 nesprávneho použitia, 
alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

Adresa firmy:

RETECH SK, spol. s r. o., Priemyselná 278, 905 01 Senica; tel./fax: 034/651 04 04; e-mail:retech@retech.sk, www.retech.com

Návod na použitie:

1. Očistite a odmastite tesnené plochy produktom RETECH CLEAN.

2. Naneste TOP GASKET v potrebnom množstve na jednu tesnenú plochu.

3. Tesnené plochy priložte k sebe. (Pri požiadavke na neskoršiu ľahšiu demontáž potrite jednu plochu vhodným ma-
zadlom - RETECH SUPER LUBE.)

LEN PRE PROfESiONáLNE A PRiEmySELNé POUžiTiE!


