
 
 

         
 
 

 
elastické těsnění odolné vysokým teplotámelastické těsnění odolné vysokým teplotámelastické těsnění odolné vysokým teplotámelastické těsnění odolné vysokým teplotám    

    

� speciálně navržené těsnění na bázi kaučuku pro vysoké teplotyspeciálně navržené těsnění na bázi kaučuku pro vysoké teplotyspeciálně navržené těsnění na bázi kaučuku pro vysoké teplotyspeciálně navržené těsnění na bázi kaučuku pro vysoké teploty    
� pružné, pružné, pružné, pružné, chemicky odolnéchemicky odolnéchemicky odolnéchemicky odolné    ssss    dlouhou životnostídlouhou životnostídlouhou životnostídlouhou životností    
� jednoduchá aplikace bez potřeby aplikační pistolejednoduchá aplikace bez potřeby aplikační pistolejednoduchá aplikace bez potřeby aplikační pistolejednoduchá aplikace bez potřeby aplikační pistole    
� náhrada za korková, papírovánáhrada za korková, papírovánáhrada za korková, papírovánáhrada za korková, papírová, azbe, azbe, azbe, azbestovástovástovástová    a gumová těsněnía gumová těsněnía gumová těsněnía gumová těsnění    
� dobrá přilnavost k povrchůmdobrá přilnavost k povrchůmdobrá přilnavost k povrchůmdobrá přilnavost k povrchům    

    

POPIS:POPIS:POPIS:POPIS:        
KAUGASKKAUGASKKAUGASKKAUGASKETETETET    je speciálně navržené silikonové těsnění na vzduchu tvořící trvale elastický kaučuk 
odolný teplotám.  
    

POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:        
KAUGASKETKAUGASKETKAUGASKETKAUGASKET        je ideální jako náhrada za korková, papírová, azbestová a gumová těsnění pro víka 
ventilů, převodové skříně, vany motorů, vodní pumpy, pouzdra termostatů, výfuková potrubí 
s odolností vůči převodovým a motorovým olejům, vodě a nemrznoucím kapalinám, benzínu nebo 
naftě. Na těsnění klimatizací, sušiček, mrazících zařízení, elektrospotřebičů, vyhřívacích jednotek a 
jako podpůrné těsnění těsnicích O-kroužků hydraulických rozvodů, k těsnění spár, které jsou 
vystaveny vysokým teplotám, jako např. průmyslová a kachlová kamna, topná zařízení a kotle, 
vedení odpadních plynů, tepelné skříně. Není určen pro utěsnění hlavy motoru.    
    

NÁVOD KNÁVOD KNÁVOD KNÁVOD K    POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:        
Sklopte drátěnou spoušť KAUGASKETKAUGASKETKAUGASKETKAUGASKET    k aretačnímu prstenci ventilu a otočte plastovou špici o 90°. 
Přesvědčte se, že spoušť je zajištěná a nejde zvednout. Sejměte červenou krytku a stlačením 
drátěné spouště k tělu dózy vytlačte potřebné množství tmelu.  
Nanášejte na plochy zbavené hrubých nečistot a odmaštěné např. SDI NEW nebo BCLEAN. 
    

Všechny údaje o Všechny údaje o Všechny údaje o Všechny údaje o první pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny vprvní pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny vprvní pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny vprvní pomoci a ochraně zdraví při práci jsou podrobně uvedeny v    bezpečnostním bezpečnostním bezpečnostním bezpečnostním 
listu a na etiklistu a na etiklistu a na etiklistu a na etiketě. etě. etě. etě.     
    

TECHNICKÁ DATA:TECHNICKÁ DATA:TECHNICKÁ DATA:TECHNICKÁ DATA:        Vzhled:   pasta 
                    Barva:    černá, červená 
     Vůně:     charakteristická 
     Hustota:    1,03 g/cm3 

     Rozpustnost:    ve vodě nerozpustný 
     Provozní teploty:   černáčernáčernáčerná   od -73°C dodododo +250°C+250°C+250°C+250°C 
         červenáčervenáčervenáčervená  od -73°C dodododo +34+34+34+345°C5°C5°C5°C    
     Doba vytvrzení:  1,5 mm/24 hod. 
     Doba vytvoření slupky: 10 min.  
    

BALENÍ:BALENÍ:BALENÍ:BALENÍ: 200 ml kartuše s aplikátorem  (obj. č. 133001)    
 

JEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍJEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍJEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍJEN PRO PRŮMYSLOVÉ VYUŽITÍ    
Písemná a technická dokumentace je dodávána s nejlepším vědomím a platí jen jako doporučené a 
nezávazné pokyny. Z tohoto pohledu Vás neosvobozují od vlastních zkoušek podle účelu použití. Použití 
výrobků mimo naše doporučení, ale i mimo naše kontrolní možnosti jsou výhradně a jen na vlastní 
odpovědnost odběratele. To se netýká kvality, za kterou ručíme. Prostředky jsou dodávány jen pro 
průmyslové použití. 

GEMSTONED s.r.o. 
Pod Bílým kamenem 2134, 753 01 HranicePod Bílým kamenem 2134, 753 01 HranicePod Bílým kamenem 2134, 753 01 HranicePod Bílým kamenem 2134, 753 01 Hranice    
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elastické těsnění odolné vysokým teplotámelastické těsnění odolné vysokým teplotámelastické těsnění odolné vysokým teplotámelastické těsnění odolné vysokým teplotám    

    

� speciálně navržené těsnění na bázi kaučuku pro vysoké teplotyspeciálně navržené těsnění na bázi kaučuku pro vysoké teplotyspeciálně navržené těsnění na bázi kaučuku pro vysoké teplotyspeciálně navržené těsnění na bázi kaučuku pro vysoké teploty    
� pružné, chemicky odolné spružné, chemicky odolné spružné, chemicky odolné spružné, chemicky odolné s    dlouhou životnostídlouhou životnostídlouhou životnostídlouhou životností    
� jednoduchá aplikace bez potřeby aplikační pistolejednoduchá aplikace bez potřeby aplikační pistolejednoduchá aplikace bez potřeby aplikační pistolejednoduchá aplikace bez potřeby aplikační pistole    
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POPIS:POPIS:POPIS:POPIS:        
KAUGAKAUGAKAUGAKAUGASKETSKETSKETSKET    je speciálně navržené silikonové těsnění na vzduchu tvořící trvale elastický kaučuk 
odolný teplotám.  
    

POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:POUŽITÍ:        
KAUGASKETKAUGASKETKAUGASKETKAUGASKET        je ideální jako náhrada za korková, papírová, azbestová a gumová těsnění pro víka 
ventilů, převodové skříně, vany motorů, vodní pumpy, pouzdra termostatů, výfuková potrubí 
s odolností vůči převodovým a motorovým olejům, vodě a nemrznoucím kapalinám, benzínu nebo 
naftě. Na těsnění klimatizací, sušiček, mrazících zařízení, elektrospotřebičů, vyhřívacích jednotek a 
jako podpůrné těsnění těsnicích O-kroužků hydraulických rozvodů, k těsnění spár, které jsou 
vystaveny vysokým teplotám, jako např. průmyslová a kachlová kamna, topná zařízení a kotle, 
vedení odpadních plynů, tepelné skříně. Není určen pro utěsnění hlavy motoru.    
    

NÁVOD KNÁVOD KNÁVOD KNÁVOD K    POUPOUPOUPOUŽITÍ:ŽITÍ:ŽITÍ:ŽITÍ:        
Sklopte drátěnou spoušť KAUGASKETKAUGASKETKAUGASKETKAUGASKET    k aretačnímu prstenci ventilu a otočte plastovou špici o 90°. 
Přesvědčte se, že spoušť je zajištěná a nejde zvednout. Sejměte červenou krytku a stlačením 
drátěné spouště k tělu dózy vytlačte potřebné množství tmelu.  
Nanášejte na plochy zbavené hrubých nečistot a odmaštěné např. SDI NEW nebo BCLEAN. 
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TECHNICKÁ DATA:TECHNICKÁ DATA:TECHNICKÁ DATA:TECHNICKÁ DATA:        Vzhled:   pasta 
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     Hustota:    1,03 g/cm3 
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     Doba vytvrzení:  1,5 mm/24 hod. 
     Doba vytvoření slupky: 10 min.  
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