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 PRODUKT PROFESIONÁLNÍ ŘADY 
 
 

TECHNICKÝ LIST 
 
 
PRODUKT: 10807 
 WYNN´S RED GASKET MAKER 
 WYNN´S PLOCHÉ TĚSNĚNÍ V TUBĚ - ČERVENÁ BARVA 
 
 
POPIS: 
Wynn´s RED GASKET MAKER je pružný, vysokým teplotám odolný, vodotěsný těsnicí a 
spojovací materiál. Je na bázi polysiloxanu. Je balený v tlakové tubě. Umožňuje rychlou a 
jednoduchou výrobu běžných a plochých těsnění. 
 
 
VLASTNOSTI: 
- odolný vůči olejům, převodovým kapalinám, vodě, nemrznoucí kapalině, plastickému mazivu, 

kouři a horkým toxickým plynům 
- nahrazuje korková, plstěná, papírová a pryžová těsnění 
- odolává nízkým teplotám až do -40 °C (trvale) a v ysokým teplotám až do +232 °C (trvale) a 

krátkodobě do +260 °C 
- neovlivňuje katalyzátory ani elektrické senzory 
- dotažení po vytuhnutí není nezbytné 
- není potřeba mísit (jednosložkový) 
 
 
POUŽITÍ: 
• ideální jako náhrada těsnění a plochých těsnění: prvků motoru (kryt hlavy válců, převodová a 

olejová skříň, vodní čerpadla, termostaty), svítidel, tepelných zařízení, klimatizace, karoserie, 
průmyslových pecí, pekařských trub, oken a jiného 

• produkt není vhodný jako náhrada těsnění hlavy válce ani pro aplikace, kde se předpokládá 
soustavné působení benzínu 

• nepoužívejte ve vrstvě silnější než 10 mm 
• zabraňte kontaktu s rozpouštědlovým čističem během doby tuhnutí těsnění 
 
 
NÁVOD: 
• Odtrhněte plastovou plombu (1). 
• Odstraňte víčko z hubice (2). 
• Ujistěte se, že povrchy jsou čisté, suché a odmaštěné. 
• Máte možnost otočením horní části tuby nastavit šířku vytlačovaného pruhu. Otočením na 

MAX (doleva) bude pruh širší a otočením na MIN (doprava) bude pruh užší (3). 
• Přiložte hubici na místo tvorby počátku těsnění. Aplikujte Gasket Maker lehkým stiskem na 

páčku a následným tažením podél lemu (4). 
• Ihned spojte díly. 
• Pevně je sevřete k sobě, dokud produkt nezačne vytékat ven. 
• Nechte tvrdnout jednu hodinu, potom znovu utáhněte o ¼ až ½ otáčky. 
• Těsnění bude tuhé asi za hodinu a plně vytvrzené za 24 hodin. 
• Po použití otřete hubici dočista a znovu nasaďte víčko (5). 
• Jestliže produkt v hubici zatvrdl, rozmontujte hubici a odstraňte zablokování. 
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• Jestliže je třeba díly znovu demontovat, poté co bylo těsnění již naneseno, tak v takovém 
případě lehce potřete olejem druhý díl, který má být spojen, před tím, než se oba povrchy 
spojí. 

 
 
TECHNICKÁ DATA: 
Vzhled bezprůhybová červená pasta 
Hustota 1,08 g/cm3 
Teplotní odolnost -40 až +232°C (krátkodob ě až do +260°C) 
Teplota při aplikaci +5 až +40 °C 
 
 
BALENÍ: W57680 – 12x200 ml 


