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Magic Power Gel
O único gel bi-componente em  mono-frasco de 
elevadíssimas características dieléctricas, térmicas  
e de selagem, reacessível e reutilizável! 

SIGILANTE E ISOLANTE

REACESSÍVEL

REUTILIZÁVEL

Nonfood
Compounds

P1

ENCHIMENTOS

• Elevada adesividade

•  Elevadas características de auto-aglomerabilidade

• Mono-frasco bicomponente compacto e prático

•  Reutilizável e reacessível, mesmo após longos períodos 
de funcionamento

• Não produz desperdício

•  O gel não é classificado como perigoso  
de acordo com a Diretiva CLP

Gel: UL 94-HB

Rigidez dieléctrica: 
>23 kV/mm

Tempo de reticulação: 
rápida (cerca de 15 min. a 25°C) 

Resistividade volumétrica:  
>2 . 1015 Ω cm

Temperatura de funcionamento:  
-60°C / +200°C

Temperatura de sobrecarga 
por tempos limitados: 

fino a 250°C
Estabilizado para:

mofos - UV
Grau de proteção: 

IP68 (em invólucros adequados)
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Produto Cor Embalagem Quantidade

Magic Power Gel 1 mono-frasco bi-componente 
1 copo pequeno - 1 colher para misturar

1000 ml

Magic Power Gel 500 1 mono-frasco bi-componente 
1 copo pequeno - 1 colher para misturar

500 ml

Magic Power Gel 250 1 mono-frasco bi-componente 250 ml

Magic Power Gel Bag 150 Saqueta de dose única bicomponente 150 ml

Magic Power Gel Bag 250 Saqueta de dose única bicomponente 250 ml

Para todos os tipos de ligação, mesmo nas condições mais exigentes, para energia, telecomunicações e sinalização!

Também para
instalações
TETO

ENCHIMENTOS

Adesividade
•  Selagem excepcional em qualquer 

condição
•  Maior resistência à pressão
•  Eficaz mesmo quando aplicado na 

vertical ou no tecto

Auto-Aglomerabilidade
•  Depois de reticulado, adere 

perfeitamente sobre si mesmo para 
uma massa homogénea e compacta

•  Pode ser aplicado em várias camadas 

Zero desperdício
•  Pelas suas peculiaridades, não há 

desperdícios: o resíduo da mistura   
pode ser recuperado e conservado  
para reutilização posterior 

•  Mesmo os resíduos mantêm as 
características

 

Mono-Frasco
•  Fácil utilização
•  Embalagem mais compacta
•  Ocupa menos espaço na gaveta  

das ferramentas
•  Dois componentes numa única 

embalagem
 


