
ALLMÄN INFORMATION

Beskrivning
Tvåkomponentsgel med goda dielektriska och termiska egenskaper.
Förseglad påse som innehåller en förbestämd dos av tvåkomponents
tätningsgel.

Tekniska detaljer
Genomslagshållfasthet (kV/mm) : > 23.
Volymresistivitet (Ω/cm) : > 2.1015.
Spänning: 0.6 till 1 kV.
Installationstemperatur: 0 °C till +40 °C.
Driftstemperatur efter polymerisering: -60 °C till +200 °C.
Härdar snabbt: mindre än 10 minuter vid +25 °C.

Råd
För optimal polymerisering, rekommenderar vi att utföra BIZ'GEL-
blandningen vid ca +23 °C.
Om produkten förvaras vid lägre temperatur, tar polymeriseringen
längre tid.
Skyddsklass IP68 endast om den används i en lämplig låda.

Tillämpning
Tätning och isolering av elektriska anslutningar.
Idealisk för tätning av kopplingsdosor utomhus eller i fuktiga miljöer;
tack vare att det är färdigdoserad är den anpassad till att räcka till de
vanligaste kopplingsdosorna.
Lämplig för tätning av belysningsanläggningar utomhus,
snabbtelefoner, elektriska och poolinstallationer utomhus, m.m.

Användningssätt
1. Ta bort separationsfliken mellan de 2 komponenterna.
2. Blanda komponenterna i 30 sekunder.
3. Skär ett utgångshål på ett av påsens hörn.
4. Häll gelen i produkten som ska tätas.

TEKNISKT(A) DOKUMENT

Dokument tillgängliga på vår webbplats :  KTT

Egenskaper
Mått kopplingsdosa (mm) : Ø 60
Nettovolym (ml) : 170

Fördelar
Fördoserad i förhållande till
kopplingsdosan som ska fyllas.
Snabbhärdande (beroende på
temperaturen).
Lättåtkomlig.
Giftfri.
Inget utgångsdatum.
Polymerisering även vid låg temperatur.

Standarder
> IP 68

Biz’gel tätningsgel i påse 170 ml
Färdigdoserad för att spara tid och gel!
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Överförpackning 1 Överförpackning 2

LOGISTIKINFORMATION

Kartong
Höjd (cm) : 44
Längd (cm) : 50
Djup (cm) : 38

Nettovikt (kg) : 11.48
Totalvikt (kg) : 12.0940x

Palett
Höjd (cm) : 105
Längd (cm) : 80
Djup (cm) : 120

Nettovikt (kg) : 96.72
Totalvikt (kg) : 130320x
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