
Sili Gasket 2 
Visoko kakovostna RTV tesnilna masa, pakirana v pločevinki pod pritiskom. Omogoča enostavno 
uporabo in popoln izkoristek materiala.

Koda Naziv Oznaka Pakiranje 

34337 Sili Gasket 2 PSG 2P 
34339 Sili Gasket 2 PSG 2L 
84179 Sili Gasket 2 PSG 2P100 

200 ml pločevinka pod pritiskom  
200 ml pločevinka pod pritiskom 
100 ml pločevinka pod pritiskom 

Lastnosti in prednosti

• Pločevinka pod pritiskom - popoln izkoristek materiala
• Lahko se nanaša na oljne, mastne površine, nato pa jo je

mogoče zlahka odstraniti - prihrani čas in denar
• Ustreza GM 9985443 - izpolnjuje zahteve OEM
• Varna za senzorje - ne poškoduje senzorjev ali katalizatorjev

Uporaba 

Tesnilna masa KENT Sili Gasket 2 je bila proizvedena z namenom, da zadovolji kriterije kot RTV 
tesnilo (silikonsko tesnilo polimerizira pri sobni temperaturi in reagira z zračno vlažnostjo - RTV = 
vulkanizacija pri sobni temperaturi). To je pomembno za izpolnitev zahtev specifikacije OEM.
Tesnilna masa Sili Gasket 2 je odporna na mnogo vrst lahkih in težkih olj.  
Poleg tega se lahko tesnilna masa KENT Sili Gasket 2 uporablja kot nadomestilo ali v kombinaciji z 
starimi tesnilnimi masami, da zagotovi kvalitetno tesnilo. Zaradi dobrega oprijema na gumo, se lahko 
tesnilna masa KENT Sili Gasket 2 uporablja za popravilo gumijastih delov, kot so različne zaščitne 
gume. Zaradi visoke temperaturne odpornosti je uporabna na različnih področjih. 

Tesnilna masa se lahko uporablja za hidroizolacijo, lepljenje, izolacijo in tesnjenje.

Navodila za uporabo 

1.Poskrbite, da so vse površine suhe in čiste.
2.Popolnoma odstranite olje in maščobe z čistilom in razmastilom KENT Acrysol.
3.Iztisnite tesnilno maso na površino.
Ni priporočljivo za uporabo na površinah, ki so v stalnem kontaktu z bencinom, dizlom, kislinami ali 
ogljikovodiki. Tesnilna masa KENT Siligasket 2 se lahko nanese na oljne, mastne površine, nato pa jo je 
mogoče zlahka odstraniti.



Tehnične informacije

Zastopa in prodaja: AT team d.o.o., Muljava 55, 1295 Ivančna Gorica
Tel: 01 519 33 33
www.at-team.si e-mail: info@at-team.si

Pravila in pogoji

Nobenega dela te publikacije se ne sme reproducirati, prenašati ali shranjevati elektronsko, mehanično ali fotokopirano brez predhodnega dovoljenja podjetja 
KENT (Amber House, ShowgroundRoad, Bridgewater, Somerset, Združeno kraljestvo).Ta tehnični list in njegova vsebina pripadata KENT Ltd. Za njegovo uporabo 
se ne izda nobena licenca, razen za informativne namene vpovezavi s proizvodi, na katere se nanaša. Nobeno dovoljenje za pravice intelektualne lastnine ni 
odobreno. Informacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila in nadomestijo vsepredhodno izdane tehnične liste. Predložene informacije so 
verodostojne, vendar podjetje Kent ltd in zastopnik blagovne znamke Kent v Sloveniji podjetje AT team d.o.o., Muljava 55, IvančnaGorica, ne prevzemata nobene 
odgovornosti za njihovo točnost ali popolnost, kakršnokoli napako ali opustitev v njej. Uporabniki tega tehničnega lista morajo sami preveriti informacije 
inprimernost izdelkov za svoj namen ter ne smejo sklepati nobenih predpostavk na podlagi podatkov, ki so vključeni ali izpuščeni. Odgovornost za izgubo ali škodo, 
ki izhaja iz kakršnegakolizanašanja na informacije ali njihovo uporabo (vključno z odgovornostjo zaradi malomarnosti), je izključena. Vse pravice pridržane.

Varnostni list na voljo na zahtevo uporabnika

Acetoxy silikon Mehanizem utrjevanja: 

Specifična teža: 

Čas formiranja skorje: 

Čas odprtja: 

čas sušenja: 

1.03 g/ml  

10 -  20 min  

15 min (200C / 50%RH) 

24 ur 

Hitrost sušenja 24 ur:        3 mm (230C / 50%RH) 

Trdota Shore A: 

Sprememba volumna: 

Temp. nanosa:

Temp. odpornost: 

25 (3 sec. – ISO 868)  

Brez spremembe

+5 OC do 40 OC 

-55 OC do 260OC (začasna) 

-55 OC do 204OC (dolgotrajna) 

Natezna trdnost : 

Raztezek pri pretrganju: 

2.4 MPa 

500% (ISO 8339)  

Osnova: 

Oblika: 

Barva: 

Rok uporabe: 

Tarifna številka: 

VOC: 

Tesnilo na osnovi silikona 

Gladka pasta, ki se ne sesede 

Črna

18 mesecev

3506 10 00 

78 g/l 

Dielektrična trdnost: 

Dielektrična konstanta: 

Viskoznost 20OC: 

Dielektrična konstanta: 

Čas začetnega sušenja :

550 volts/mil.  

2.8 pri 60 in 100 Hz in 100kHz 

200,000 cPs 

60Hz 2.8 

100Hz 2.8 

12min (23 OC / 50% R.H.)  
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