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O seu “MAGIC” é tudo em 1
E quando usado, ainda mais sustentável:
Prepare-o diretamente no frasco.
Zero embalagens, zero espátulas.

Magic Gel Sprint, isolantes e vedantes para a proteção
das ligações elétricas, foi desenvolvido para uma cura 
rápida, diretamente da garrafa. Combina as características 
dielétricas, selantes e térmicas, que tornaram o Magic Gel 
o produto de enchimento mais popular entre os instaladores 
desde 2005, com facilidade de uso e foco na sustentabilidade.

  Para CABOS DE POTÊNCIA, CABOS DE TELECOM e CIRCUITOS ELECTRÓNICOS.
  Não tóxico, seguro e não classificado como perigoso de acordo com a Diretiva CLP.
  Adequado para instalação em água salgada (mar) e água com cloro (piscinas). 
 Para qualquer tipo de instalação no interior/exterior e até submersa.   
 Também pode ser usado a grandes profundidades, debaixo de água.
 Para instalações até 1kV.
 Adequado para altas temperaturas.
 Removível.
 Sem prazo de validade.

1. Desapertar
2. Ativar
3. Mexer

Min.

Sec.10

Processo facilitado!

Cura extra 
rápida 7

• Propriedades dielétricas: >23 kV/mm
• Tempo de reticulação: rápido (cerca 7min, a 23°C)
• Resistividade volumétrica: >2 . 1015 Ω cm
• Temperatura de operação: -60°C / +200°C
•  Temperatura máxima  

por curtos períodos: até 250°C
• Estabilizados para: fungos - UV
• Grau de protecção: IP68 (em invólucros adequados)

• Gel: UL 94-HB

DESAPERTAR ATIVAR
VEJA VIDEO

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 está disponível em 3 tamanhos 
que são sustentáveis em termos de embalagem e de 
volume, pois foram desenvolvidos especificamente 
para encher as caixas com as medidas mais usadas 
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MAGIC GEL  
900 SPRINT

MAGIC GEL  
450 SPRINT

MAGIC GEL SPRINT 
BOX100
   KIT: Magic Gel 450 Sprint

+ Box 100x100 + bucins

MAGIC GEL SPRINT BOX100
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Pronto em 1 embalagem!

https://youtu.be/e92jkau41_s
http://www.raytech.it

