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Klaar met één fles!

Uw “MAGIC GEL” is nu nog sneller en 
indien nodig nog duurzamer: 
direct te bereiden in de fles.
Geen maatbeker, geen spatels.

Magic Gel Sprint, afdichtende en isolerende gel voor het 
bevestigen van elektrische verbindingen, is ontwikkeld voor een 
extra snelle uitharding, direct in de fles. Het combineert 
de diëlektrische, afdichtende en thermische eigenschappen 
die de Magic Gel sinds 2005 tot de meest populaire isolerende 
gel voor installateurs heeft gemaakt. Gebruiksvriendelijk en 
vriendelijk voor het milieu.

 Voor STROOMKABELS, TELECOMKABELS en ELEKTRONISCHE CIRCUITS.
 Niet giftig, veilig en niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de CLP-richtlijn.
 Geschikt voor installatie in zout water (zee) en in chloorwater (zwembaden).
 Voor elk type binnen- / buiten opstelling en zelfs onder water.  
 Zelfs geschikt voor grote diepten onder water.
 Voor installaties tot 1 kV.
 Geschikt voor hoge temperaturen.
 Verwijderbaar.
 Geen houdbaarheidsdatum.
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Maak het uzelf MAKKELIJK!

Extra snelle
uitharding! 7

• Diëlektrische sterkte: >23 kV/mm
• Crosslinkingstijd: snel (ca. 7 min. bij 23°C)
• Volumeweerstand: >2 . 1015 Ω cm
• Bedrijfstemperatuur: -60°C / +200°C
•   Overbelastingstemperatuur  

gedurende korte perioden: tot 250°C
• Gestabiliseerd voor: schimmel - UV
• Beschermingsgraad: IP68 (in geschikte behuizingen)

• Gel: UL 94-HB

DOP ERAF DRAAIEN TOEVOEGEN
SPEEL VIDEO AF

RAYTECH S.r.l. 
Via Enrico Fermi 11/13/17

20019 Settimo Milanese (MI) - ITALY
Tel.: +39 02 33500 147  

www.raytech.it

MAGIC GEL SPRINT is leverbaar in 3 maatvoeringen 
die zowel qua verpakking als volume duurzaam zijn, 
aangezien ze specifiek ontworpen zijn voor het vullen
van kabeldozen in de meest gangbare formaten.
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   KIT: Magic Gel 450 Sprint

+ Box 100x100 + kabelwartels

MAGIC GEL SPRINT BOX100
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https://youtu.be/e92jkau41_s
http://www.raytech.it

