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Ammattilaistuotteet 

Red Gasket Maker 

Wynn’s Red Gasket Maker on monipuolinen, kuumuutta 
kestävä ja vesitiivis täyte- ja liima-aine. Tuote on 
polysiloksaanipohjainen, ja se on saatavilla 
painepakkauksessa, mikä nopeuttaa ja helpottaa 
tiivisteiden tekemistä. 

 
 

 Tuote kestää öljyjä, vaihteistonesteitä, vettä, pakkasnestettä, rasvaa, savua ja kuumia 
myrkkykaasuja. 

 Korvaa korkki-, huopa-, paperi- ja kumitiivisteet. 
 Kestää jopa -40 °C:n (jatkuvaa) kylmyyttä sekä 232 °C:n (jatkuvaa) tai 260 °C:n 

(ajoittaista) kuumuutta. 
 Ei vahingoita katalysaattoreita tai sähköantureita. 
 Uudelleenkiristystä ei tarvita täydellisen kuivumisen jälkeen. 
 Ei vaadi sekoittamista (yksikomponenttinen). 

 

 
 
 Ihanteellinen korvaamaan moottorin komponenttien (venttiilikopan, vaihdelaatikon 

kampikammion, vesipumppujen, termostaattien), valojen, lämmittimien, ilmastoinnin, 
korin, teollisuusuunien, liesien tai ikkunoiden tiivisteitä sekä moniin muihin 
käyttötarkoituksiin. 

 Tuote ei sovellu kansitiivisteiden korvaamiseen tai kohteisiin, jotka ovat jatkuvasti 
kosketuksissa bensiinin kanssa. 

 Ei sovellu yli 10 mm:n syvyisiin liitoksiin. 
 Vältä tuotteen joutumista kosketuksiin liuottimien kanssa kuivumisvaiheessa. 

 

 
 
Olomuoto  : valumaton punainen tahna 
Tiheys   : 1,08 
Lämmönkestävyys : -40 ‒ +232 °C (jopa 260 °C lyhyellä altistuksella) 
Käyttölämpötila  : 5‒40 °C 
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 Irrota muovinen 
repäisykansi (1). 

 Poista korkki 
suuttimesta (2). 

 Varmista, että 
käsiteltävät pinnat 
ovat puhtaita, kuivia ja 
rasvattomia. 

 Käännä pakkauksen 
yläosaa myötäpäivään, 
kunnes kuulet 
naksahduksen (3). 
Käännä edelleen 
myötäpäivään 
loppuun asti, jolloin liipaisin avautuu kokonaan (4). Käännä Max-asentoa kohti 
saadaksesi paksun vanan ja Min-asentoon saadaksesi kapeamman vanan (5). 

 Lisää Gasket Makeria painamalla liipaisinta kevyesti ja vetämällä ainetta vanana (6). 
 Kokoa osat välittömästi. 
 Kiristä käsin, kunnes tuotetta alkaa puristua ulos reunuksen ympäriltä. 
 Anna kuivua tunnin ajan ja kiristä vielä ¼‒½ kierrosta. 
 Tiivisteen pinta kuivuu tunnissa ja aine kuivuu kokonaan 24 tunnissa. 
 Pyyhi suutin puhtaaksi käytön jälkeen ja aseta korkki takaisin paikalleen (7). 
 Mikäli ainetta on kuivunut suuttimeen, irrota suutin ja poista kuivunut aine. 
 Mikäli tuotetta käytetään tilanteessa, jossa osat puretaan tiivisteen tekemisen 

jälkeen, käytä Gasket Makeria normaalisti, mutta levitä liitoksen vastakkaiselle 
puolelle kevyt öljykerros ennen pintojen yhdistämistä. 
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