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1000557 ONEGEL
Tuba  

(300 ml)
Transparentní 1
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ONEGEL
Je jednosložkový silikonový gel pro izolační výplň a utěsnění odbočných krabic obsahují-
cí elektrické spoje do 1 kV nebo elektronické součásti.

Hlavní přednosti
• Bez míchání komponent
• K okamžitému použití
• Přesné dávkování, které zabraňuje plýtvání
• Čirý
• Bez data expirace
• Tubu je možné nasadit na běžné

pistole na silikon
• Neteče - tlakem pistole vyplňuje prostor krabic

Snadná aplikace ve všech 
podmínkách použití
Vynikající přilnavost umožňuje
rychlou a správnou aplikaci
ONEGELu i ve svislé poloze
nebo při špatném přístupu
ke krabici nebo ke spoji.

Ihned k použití
ONEGEL je už z výroby „zesíťovaný“ a tedy ihned 
připraven k použití. ONEGEL není nutné míchat a čekat 
na zesíťování, jako u běžných dvousložkových gelů. Kvůli 
svým vlastnostem se ONEGEL dodává ve standardní 
tubě použitelné pro běžné pistole na silikon, která tak 
umožňuje rychlou instalaci.

Izoluje a chrání
Díky vynikajícím chemicko-fyzikálním vlastnostem 
je vhodný pro celou řadu použití, u nichž se vyžaduje 
vysoký stupeň elektrické izolace a ochrany před vlhkem.

Rozebíratelný
ONEGEL nevysychá, zůstává stále měkký, jeho 
vlastnosti se nemění a během celé doby životnosti 
umožňuje chráněný spoj rozebrat.

Ekologický
ONEGEL není toxický a není klasifikován 
jako nebezpečný výrobek ve smyslu nařízení 
Evropského parlamentu a Rady č. 1272/2008 
(CLP).
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1 ks = tuba (300 ml)
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ONEGEL
Vyplňování a izolace elektrických spojů ve SVISLÉ poloze
(i u stropního nanášení) jednoduše a rychle - to je

Tip
Onegel je vhodný pro vyplňování již 
nainstalovaných a těžko dostupných krabic.
Pro zalití krabic gelem použijte dvousložkový 
zalévací gel MPgel.


