
ALGEMENE INFORMATIE

Technische details
Gel : UL94-HB.
Diëlektrische sterkte (kV/mm) : > 20.
Spanning (kV): tot 1.
Specifieke volumeweerstand (Ω/cm): > 2.1015.
Bedrijfstemperatuur na polymerisatie (°C): -60 à +200.
Vervlechtingstijd: 7 minuten bij 23°C.
UV-bestendig: Ja.
Schimmelbestendig: Ja.
Beschermingsgraad: IP68 in een gepaste doos.
Installatietemperatuur°C): -15 à +55.

Richtlijnen
Voor optimale polymerisatie wordt aangeraden het mengsel van de
BIZ’GEL SHAKE te maken bij een temperatuur van ongeveer 23 °C.
Als het product wordt gemaakt bij lagere temperaturen is de
polymerisatietijd langer.
Index IP68 alleen als gebruikt in een gepaste doos.

Toepassingen
Tweecomponentengel met hoge diëlektrische en thermische
kenmerken.
Voor afdichting en isolatie van elektrische verbindingen in installaties
binnen en buiten, in vochtige, zelfs ondergedompelde omgevingen.
Geschikt voor de afdichting van buitenautomaten, interfonie,
elektrische buiteninstallaties en zwembaden enz.
Geschikt voor installaties in een vuile omgeving en met chloor.

Gebruiksmethode
1. De inhoud van de kleine fles in de grote gieten.
2. Het mengsel gedurende een tiental seconden schudden.
3. De gel op de af te dichten verbinding gieten, in een gepaste doos.

Kenmerken
Netto volume (ml) : 450

Voordelen
Zeer snelle vervlechting (in functie van de
temperaturen .
Opnieuw toegankelijk en verwijderbaar: uw
installatie niet weggooien, gewoon de gel
verwijderen!
Niet-toxisch en veilig.
Geen vervaldatum.
Polymerisatie zelfs bij extreme
temperaturen.

Conformiteitsmerken

Normen
EN 60529

Waterdichte Gel BIZ'GEL SHAKE 450 mL
Afdichting in twee tijden, drie bewegingen!
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Verpakking Omverpakking 1

Omverpakking 2

LOGISTIEKE INFORMATIE

Karton
Hoogte (cm) : 21
Lengte (cm) : 9
Diepte (cm) : 9,5

Netto gewicht (kg) : 0,5
Bruto gewicht (kg) : 0,556

Karton
Hoogte (cm) : 24
Lengte (cm) : 40,5
Diepte (cm) : 31

Netto gewicht (kg) : 6
Bruto gewicht (kg) : 712.00x

Pallet
Hoogte (cm) : 90
Lengte (cm) : 80
Diepte (cm) : 120

Netto gewicht (kg) : 108
Bruto gewicht (kg) : 152216.00x
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