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Obrázek Obj. č. Typové

označení Objem Dielektrická 
pevnost

Doba 
tuhnutí Barva Bal./ks  

1000553 MPSG 170
Sáček

(0,17 litru) 25,5 kV/mm 12 min. Transparentní 
modrá 1

1000554 MPSG 240
Sáček

(0,24 litru) 25,5 kV/mm 12 min. Transparentní 
modrá 1

1000555 MPSG 420
Sáček

(0,42 litru) 25,5 kV/mm 12 min. Transparentní 
modrá 1

1000556 MPSG 600
Sáček

(0,6 litru) 25,5 kV/mm 12 min. Transparentní 
modrá 1

1000551 MPGEL - 100 
1 litr

(2x láhev 0,5l) 25,5 kV/mm 12 min. Transparentní 
modrá 1

1000560 MPGEL - 50
0,5 litru

(2x láhev 0,25l) 25,5 kV/mm 12 min. Transparentní 
modrá 1

1000552 MPGEL - 1000
10 litrů

(2x kanystr 5l) 25,5 kV/mm 12 min. Transparentní 
modrá 1

Dvousložkový zalévací gel - CRYSTALGEL

Obrázek Obj. č. Typové

označení Objem Dielektrická 
pevnost

Doba 
tuhnutí Barva Bal./ks  

1000558
Crystalgel

MP 2200

2 litry
(2x láhev 1l) 24,5 kV/mm 25 min. Transparentní

(zcela čirý gel) 1

Dvousložkový zalévací gel - REPLAYGEL

Obrázek Obj. č. Typové

označení Objem Dielektrická 
pevnost

Doba 
tuhnutí Barva Bal./ks  

1000559
REPLAYGEL

MP 3100

1 litr
(2x láhev 0,5l) 24 kV/mm 25 min. Transparentní 1

Jednosložkový vyplňovací gel - ONEGEL

Obrázek Obj. č. Typové

označení Objem Dielektrická 
pevnost

Hustota
(ISO3219) Barva Bal./ks  

1000557 ONEGEL
Tuba

(300 ml) 25 kV/mm 0,97 gr/lt Transparentní 1

Je jednosložkový silikonový gel pro izolační výplň a utěsnění odbočných krabic 
obsahující elektrické spoje do 1 kV nebo elektronické součásti.

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

Vynikající přilnavost umožňuje
rychlou a správnou aplikaci

ve svislé poloze
nebo při špatném přístupu
ke krabici nebo ke spoji.

ONEGEL je už z výroby „zesíťovaný“ a tedy 
ihned připraven k použití.  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.

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

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

ONEGEL není toxický a není klasifikován 
jako nebezpečný výrobek ve smyslu nařízení 
Evropského parlamentu a Rady č. 1272/2008 
(CLP).

 Obj. č. 
Obsah malého balení: 1 tuba (300 ml)
Obsah velkého balení: 1 karton (24 tub)

 Krátká doba síťování
 (spojení dvou složek)
 Vynikající elektrická izolace
 Nízká viskozita (snadno

 se roztéká a tím zaručí rychlé
 a bezpečné vyplnění krabic
 a meziprostor)
 Rozebíratelný
 Bez data expirace
 Aplikace MPgel

MPGEL

 Zcela čirý gel (spoj je dobře
 viditelný)
 Vynikající elektrická izolace
 Nízká viskozita (snadno

 se roztéká a tím zaručí rychlé
 a bezpečné vyplnění krabic
 a meziprostor)
 Rozebíratelný
 Bez data expirace

CRYSTALGEL

 Vynikající elektrická izolace
 Rozebíratelný
 Opakovatelně použitelný
 Bez data expirace
 Vytuhne do pružného “rosolu“

REPLAYLGEL

 Ihned připraveno k použití
 (není nutné nic míchat)
 Neteče - vyplňuje tlakem pistole
 Aplikace i ve svislé poloze
 Rozebíratelný
 Bez data expirace
 Nikdy nevytuhne

 (zůstává lepkavě rosolovitý)

ONEGEL

TOP

EXTRA HUSTÝ LEPIVÝ NETUHNOUCÍ GEL

TIP Onegel je vhodný pro vyplňování již nainstalovaných a těžko dostupných krabic.
Pro zalití krabic gelem použijte dvousložkový                         . MPGEL

TIP Crystalgel je zcela čirý gel, zalitý spoj je dobře viditelný. Crystalgel je vhodný pro zalití plošných spojů.
Gel po vytuhnutí zůstává elastický po celou dobu životnosti.

TIP MPgel je průhledný gel, zalitý spoj je dobře viditelný. Široký výběr balení (od 0,17 l do 10 l).
Gel po vytuhnutí zůstává elastický po celou dobu životnosti.

TIP Replaygel je průhledný, po vytuhnutí je lehce rozebíratelný s možností opakovaného použití.
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