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GARANTI - DIN SIKKERHET GARANTI - DIN SIKKERHETthermo-floor.no

Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet. 
Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Thermo-Floor AS kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifikasjonene kan endres uten ytterligere varsel.

GELBOKSER 289   

MP GEL / ONE GEL / CHRYSTALGEL
Silikongel til skjøting av koblinger

Shark MP Gel Plus og Chrystalgel er to-komponent gel til skjøting av koblinger. Komponentene i gelen blandes i like deler og helles i 

koblingsboksen. Når massen herder skaper den et beskyttende lag rundt koblingen.

MP GEL PLUS
MP Gel Plus er en fleksibel og 
fjernbar to-komponent gel til isole-
ring og tetting av gelbokser. Massen 
herder raskt (12 min), og er enkel å 
bruke. Lav viskositet og miljøvenn-
lige virkestoffer.

10 liter (2x5 liter), inkludert måle-
beger og rørepinne. Større forpak-
ning etter ordre.

MP GEL PLUS I POSER
MP Gel Plus er også tilgjengelig i 
poser - praktisk for mindre arbeider. 
Smart design på posene gjør at du 
ikke behøver å komme i kontakt med 
blandingen under bruk. Blandes ved 
å fjerne separatoren mellom posene.

Finnes i to forskjellige størrelser, 
0,17 liter og 0,6 liter. 

CRYSTALGEL 
En helt ny type to-komponent 
silikongel. Den er helt transparent, 
så du kan se innholdet i koblings-
boksen selv etter at den er fylt. Gelen 
er fleksibel og kan fjernes.

Kommer i pakning på 2 x 0,5 liter.

ONE GEL TUBE 
One Gel er en en-komponent 
silikongel som er klar til bruk rett 
fra tuben. Holder seg flytende. Du 
trenger ikke å bruke tid på verken 
blanding eller herding. Utmerkede 
isoleringsegenskaper

Kommer i 1-liters tube ferdig til bruk.

CHRYSTALGEL

SILIKONGEL SILIKONGEL

MP GEL PLUS

10 112 93 10 112 94 10 112 99 12 597 6110 112 97

EL-NR. PRODUKT STØRRELSE

10 112 93 MP-Gel Plus 1000  2-komponent gel  10 liter 10 liter

10 112 94 MP-Gel Plus SG170  2-komponent gel 0,17 liter

10 112 97 MP-Gel Plus SG600  2-komponent gel 0,6 liter

10 112 99 One Gel silikongel tube 300 ml

12 597 61 Crystalgel  2-komponent silikongel 1 liter


