
ALGEMENE INFORMATIE

Technische details
Gel: UL94-HB.
Doorslagvastheid: (kV/mm): > 20.
Spanning (kV): tot 1.
Soortelijke weerstand (Ω/cm): > 2.1015.
Bedrijfstemperatuur na polymerisatie (°C) : -60 tot +200.
Uithardingstijd: 7 minuten bij 23°C.
UV gestabiliseerd: Ja.
Gestabiliseerd tegen schimmel: Ja.
Beschermingsklasse: IP68 in een geschikte behuizing.
Installatietemperatuur (°C) : -15 à +55.

Richtlijnen
Voor een optimale polymerisatie wordt aanbevolen om het mengsel
van de BIZ’GEL SHAKE op een temperatuur van ongeveer 23 °C te
maken.
Als het product wordt bewerkt bij lagere temperaturen, zal de
polymerisatietijd langer zijn.
Index IP68, alleen indien gebruikt in een geschikte verpakking.

Toepassingen
Tweecomponenten gel met hoge diëlektrische en thermische
eigenschappen.
Maakt het afdichten en isoleren van elektrische verbindingen mogelijk
in installaties binnen en buiten, in vochtige omgevingen of onder
water.
Geschikt voor het waterdicht maken van automatiseringssystemen
voor buiten, intercomsystemen, elektrische installaties voor buiten en
zwembaden, enz.
Geschikt voor installaties in zoute en chloorhoudende omgevingen.

Gebruiksmethode
1. Giet de inhoud van de kleine fles in de grote fles.
2. Schud het mengsel gedurende ongeveer tien seconden.
3. Giet de gel op de af te dichten verbinding, in een geschikte

behuizing.

Eigenschappen
Netto volume (ml) : 450

Voordelen
Snelle uitharding (afhankelijk van de
temperatuur).
Opnieuw te gebruiken en verwijderbaar:
gooi uw installatie niet weg, verwijder
gewoon de gel.
Niet giftig en veilig.
Geen uiterste gebruiksdatum.
Polymeriseert zelfs bij extreme
temperaturen.

Conformiteitsmerken

Normen
> EN 60529

Waterdichte Gel Biz'Gel Shake 450 ml
Waterdichte afdichting in een oogwenk!
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Verpakking Oververpakking 1

Oververpakking 2

LOGISTIEKE INFORMATIE

Karton
Hoogte (cm) : 21
Lengte (cm) : 9
Diepte (cm) : 9.5

Netto gewicht : 0.5
Bruto gewicht (kg) : 0.56

Karton
Hoogte (cm) : 24
Lengte (cm) : 40.5
Diepte (cm) : 31

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

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

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