
GEL

Magic Power Gel
De enige twee componenten gel verkrijgbaar in één 
fles met hoge afdichtende, diëlektrische en thermische 
eigenschappen, heropenbaar en herbruikbaar!

AFDICHTEND EN ISOLEREND

HEROPENBAAR

HERBRUIKBAAR

Nonfood
Compounds

P1

LaagspanningVULMIDDELEN

• Grote kleefkracht

•  Uitstekende hechtbaarheid

•  Compacte en handige fles tweecomponentenmiddel

•  Herbruikbaar en heropenbaar ook na langdurig gebruik

• Geen verspillingen

•  De gel is niet geclassificeerd als gevaarlijke stof volgens  
de CLP-Verordening

Gel: UL 94-HB

Diëlektrische stugheid: 
>23 kV/mm

Cross-linking tijd:  
snel (circa 15 min. bij 25°C) 

Volume resistiviteit:  
>2 . 1015 Ω cm

Bedrijfstemperatuur:  
-60°C /+200°C

 Overbelasting temperatuur  
gedurende beperkte tijd: 

tot 250°C
Gestabiliseerd voor:

schimmel - UV
Beschermingsgraad: 

IP68 in geschikte omhulsels 



GEL

Product Kleur Soort verpakking Totale hoeveelheid

Magic Power Gel 1 fles twee componenten - 1 klein 
bakje - 1 menglepel

1000 ml

Magic Power Gel 500 1 fles twee componenten - 1 klein 
bakje - 1 menglepel

500 ml

Magic Power Gel 250 1 fles twee componenten 250 ml

Magic Power Gel Bag 150 Tweecomponenten in een monodosis zakje 150 ml

Magic Power Gel Bag 250 Tweecomponenten in een monodosis zakje 250 ml

Voor alle verbindingen, ook onder de zwaarste omstandigheden, voor elektrische kabels, telefoonlijnen 
en signaleringen!

Ook voor
installaties
PLAFOND

Laagspanning VULMIDDELEN

Kleverigheid
•  Uitstekende afdichting onder alle 

omstandigheden
•  Grotere drukweerstand
•  Ook doeltreffend in verticale 

toepassingen of aan het plafond

Hechtbaarheid
•  De gel hecht uitstekend na de 

netvorming en vormt een homogene 
en compacte massa

•  Kan in meerdere lagen worden 
aangebracht 

Geen verspilling
•  Geen verspillingen dankzij de bijzondere 

eigenschappen: ook de resten die na 
het mengen achterblijven kunnen 
verzameld en voor een volgend  
gebruik worden bewaard 

•  De resten behouden dezelfde 
eigenschappen

 

Één enkele fles
•  Gebruiksvriendelijk
•  Compactere verpakking
•  Neemt in de gereedschapskist  

minder ruimte in
•  De beide componenten in  

een enkele verpakking
 


