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Professioneel gamma

Red Gasket Maker

Product specificaties

Rode Pakkingmaker
Wynn’s Red Gasket Maker is een flexibel waterdicht vul- en
hechtmiddel, dat bestand is tegen hoge temperaturen.
Het is een product op basis van polysiloxaan in een
drukpatroon om snel en eenvoudig dichtingen en
pakkingen te maken.

Eigenschappen
 Bestand tegen oliën, transmissie oliën, water, antivries, vet, rook en hete toxische
gassen.
 Vervangt kurk, vilt, papier en rubber pakkingen.
 Bestand tegen lage temperaturen tot -40°C (continu) en tegen hoge temperaturen tot
232°C (continu) en 260°C (kortdurend).
 Is onschadelijk voor elektronische sensors en katalysatoren.
 Aandraaien is niet nodig na volledige uitharding.
 Vereist geen menging (één component).
Toepassingen
 Ideaal voor het maken van vervangende dichtingen en pakkingen voor
motoronderdelen (kleppendeksel, transmissie- en oliecarters, waterpompen,
thermostaathuis), verlichtingshulpstukken, verwarmingsinstallaties, airco, carrosserie,
industriële ovens, kookfornuizen, stopmiddel voor vensters en vele andere
toepassingen.
 Niet toepassen op koppakking of bij voortdurend contact met benzine.
 Niet gebruiken voor pakkingen dieper dan 10 mm.
 Vermijd contact met solvent reinigers gedurende het harden.
Kenmerken
Uitzicht
Dichtheid
Temperatuurweerstand
Toepassingstemperatuur

: rode pasta bestand tegen kruip
: 1,08
: -40 tot +232°C (tot 260°C kortdurend)
: +5 à +40°C
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Gebruiksaanwijzing
 Verwijder het plastic
lipje (1).
 Verwijder de
afsluitdop van de tuit
(2).
 Het oppervlak moet
schoon, droog en
vetvrij zijn.
 Draai de kop in
wijzerzin tot u een klik
hoort (3). Draai dan
verder in wijzerzin tot
stop om de hefboom
volledig te openen (4).
Draai naar Max voor een dikkere laag en naar Min voor een dunnere laag (5).
 Gasket Maker aanbrengen door licht op de hefboom te drukken en de tuit langs het
oppervlak te trekken (6).
 De onderdelen onmiddellijk assembleren.
 Met de hand aandraaien totdat het product er rond de flens begint uit te komen.
 Laat uitharden gedurende een uur en dan een ¼ tot ½ toer aandraaien.
 Er vormt zich een droge laag na één uur en volledige uitharding gebeurt na 24 uur.
 Na gebruik de tuit reinigen en afsluitdop terugplaatsen (7).
 Als het product in de tuit verhard is, de tuit los schroeven en verhard product
verwijderen.
 Indien het een toepassing betreft, waar men na het maken van de pakking de
onderdelen moet demonteren, breng Gasket Maker dan op de normale manier aan,
maar breng een dun laagje olie aan op het oppervlak tegenover de pakking alvorens
de twee oppervlakken samen te voegen.
Verpakking
PN 10807 – 12x200 ml – EN/FR/NL/DE
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