
VLASTNOSTI

POUŽITÍ

Těsnící směs RTV, která má obal uzpůsobený pro
snadné použití a nezůstává v ní žádný odpad.

 Neobsahuje MEKO - neobsahuje 2-butanon-oxim a je pro uživatele méně škodlivý.
 Odolný vůči povětrnostním vlivům a vodotěsný - splňuje požadavky OEM.
 Může být použit přes mazivo a olej pro snadnou demontáž – šetří čas a peníze
 Neutrální vytvrzování - snížený korozivní účinek na většinu kovů.
 Vynikající chemická odolnost – použití ve všech průmyslových odvětvích
 Neutrální zápach - bez zápachu čpavku
 Odolnost vůči vysokým teplotám - až do 300°C.
 Odolný UV záření, vodě. Vhodný pro alkalické látky a redukuje korozi u většiny kovů

Těsnění Sili Gasket Neutral je určeno pro těsnění spojů "Face to Face", které jsou vystaveny vysokým 
teplotám. 
Je odolný vůči všem technickým kapalinám, jakým jsou oleje, tuky, pohonné hmoty, rozpouštědla apod. 
Je aplikovatelný i na mokré nebo mastné povrchy s vynikající přilnavostí nahrazující mnoho těsnění.
Typické aplikace zahrnují spoje na pecích, topných systémech, strojích, součástech motorů, karoseriích 
automobilů (okolí motorů) atd. Výrobek za těchto extrémních podmínek neztrácí své těsnicí vlastnosti. 
Také díky své schopnosti spojovat se s pryží lze Sili Gasket Neutral použít k opravě rozdělených pryží, 
jako jsou homokinetické gufera a

1. Spáry vyčistěte přípravkem KENT Soft Surface Cleaner nebo KENT Acrysol. 
2. Odstraňte uvolněné části na spojovaných plochách..
3. Aplikujte SILI GASKET NEUTRAL v potřebném množství na potřebná místa. Aplikaci proveďte  vychýlením 

nástavce na jednu stranu.
4. Výrobek lze před vytvořením kůže zapravit.
5. Vyhněte se jakémukoli znečištění nebo mechanickému tlaku na tmel před dokončením procesu 
6. Pro případ lepší následné demontáže je možné jeden z těsnících povrchů zlehka namazat produktem

KENT AUTO GREASE WHITE.
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INSTRUKCE

SILI GASKET NEUTRAL NO-MEKO

Název Zkratka Balení Obj. číslo

Sili Gasket Neutral SGN 200 ml  kartuše 86884



TECHNICKÉ PARAMETRY

ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Prohlášení: Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý
uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní
použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku
nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v 
bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese www.ntek.cz.

SILI GASKET NEUTRAL NO-MEKO

N-tek, s.r.o., 
Svat. Čecha 786/46
693 01 Hustopeče, CZ
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Certifikát č. 06.176.812
ISO 9001:2009 

Tel./fax: +420 519 411 872 
e-mail: info@ntek.cz
www.ntek.cz

Číslo: 86884
Název: Siligasket Neutral 
Životnost: 18 měsíců
Prodejní jednotka: 1 ks
Celní kód: 3910 0000
Balení: 200 ml
VOC: 0 g/l
Certifikáty : NSF S2 165305 
Hustota: 1,14 – 1,18 g/cm3

Vytvrzovací mechanizmus          Vytvrzování oxidem
Konzistence:                                  pasta 
Barva: černá

Čas vytvoření nelepivé vrstvy:    10 – 20 minut 
Pevnost v tahu: 1,10 N/mm2 (DIN EN ISO                  

527-2)
Aplikační teplota:                   + 5 až 25°C
Teplotní odolnost:                -50 až 250°C 

(krátkodobě 300°C) 
Doba vytvrzování:                         2 - 3 mm / 24 hodin (23 °C 

/ 50 % relativní vlhkosti).
+0° až +40° C

Prodloužení při přetržení: > 600 % (DIN EN ISO 527-2)
Shore A: 25 +/- 3
Objemové smršťování: < 5 % (DIN EN ISO 10563)

Poznámka:
Pokud potřebujete vytvořit rozebiratelné těsnění aplikujte na jednu těsněnou plochu vhodné mazadlo.
Upozornění
Sili Gasket Neutral by se neměl používat pro stavbu akvárií, protože obsahuje fungicidy. Může způsobit skvrny
kolem spár na mramoru, pískovci a jiných extrémně savých podkladech, pokud nejsou pečlivě ošetřeny základním
nátěrem. Nedoporučuje se pro trvalé ponoření do benzínu. Nepoužívejte na spoje hlubší než 10 mm.


