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Wonder Gel
Isolerende eencomponentengels in een patroon voor
de directe bescherming van nieuwe installaties en het
onderhoud van elk type elektrische aansluiting
De beste vrienden van de installateur. De elektrische aansluitingen in lege aansluitdozen
worden blootgesteld aan risico’s zoals kortsluiting, roest, corrosie en soms onherstelbare
schade. Geen moeite en geen wachttijd, WonderGel en WonderGel Invisible optimaliseren
uw werk, door installaties te beschermen en te beveiligen volgens de technische normen
voor een service van optimale kwaliteit, snel en perfect, voor uw tevredenheid en die van
de klant.

• Kant-en-klaar! Mengen niet nodig!
Netvorming heeft al plaatsgevonden!
Geen wachttijd!

CONTROLECIRCUIT MET
CAMERA’S

• Verhelpen problemen verbonden aan een
slechte isolatie of afdichting
• Elimineren nare storingen door vocht
• Beschermen uw installaties tegen
binnendringende insecten

VERBINDINGEN IN
VOCHTIGE OMGEVING

• Beschermen de elektrische
aansluitingen tegen roest
en corrosie
• Italian Utility Model

Besparing van
Altijd binnen
handbereik!

tijd en ruimte
GEMAKKELIJK AAN TE
BRENGEN, OOK OP
MOEILIJKE PLEKKEN!

AANSLUITINGEN
ONDER WATER
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WAT IS GEL WONDER?
• Eencomponentengel
• Zeer kleverig
• Altijd zacht
• Droogt nooit uit
• Niet-giftig en veilig
• Zonder
houdbaarheidsdatum
um

INSPECTEERBAAR

WAAR ZORGT VOOR?
INSTALLATIES
BUITEN

• Maximale isolatie en afdichting
• Doeltreffende en
verouderingsbestendige hechting
• Hoge resistentie
ie tegen waterdruk
• Beschermingsgraad
graad
IP68 bij gebruik
ik in
geschikte houders
uders
AANSLUITINGEN
ONDER DE GROND

WAAROM IN EEN PATROON?
• Altijd gereed en binnen handbereik
en gebruikt met een
• Kan worden
standaard pistool
ar
• Doseerbaar
pilling
• Geen verspilling
• Compleet met mondstuk
n het gebruik,
• Zeer snel in
ook op moeilijke plekken
• Minimale afmeting
KLEINE AANSLUITINGEN

SPOTS IN
DE GROND
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&
Eigenschappen
• Eencomponentengel in patroon,
netvorming heeft al plaatsgevonden
• Mengen niet nodig, geen wachttijd
• Zeer vloeibare, elastische gel
• Zelfnivellerend en zelfbindend
• Kan met normale siliconenpistolen worden aangebracht
• Gemakkelijk te doseren
• Geen houdbaarheidsdatum en wordt niet hard
• Gemakkelijk aan te brengen, ook op lastige plekken
• Eigenschappen veranderen niet
• Heropenbaar
• Niet giftig en veilig
• Kan in alle weersomstandigheden worden toegepast, ook als het regent
of in de zomerzon
• Kan ook op toestellen onder spanning worden gebruikt
• Diëlektrische stevigheid > 23 kV/mm
• Volume resistiviteit > 2. 1015 Ω cm
• Bedrijfstemperatuur –60 / +200°C
• Overtemperatuur van korte duur: 250°C
• Gel UL 94-HB
* Beschermingsgraad in geschikte houders

Wonder Gel
Won
Product
Produc

Kleur

Soort verpakking

Totale hoeveelheid

Wonder Gel

Patroon met doseermondstuk

280 ml

Wonder Gel Invisible

Patroon met doseermondstuk

280 ml

