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Produktet skal installeres iht. til gjeldende installasjonsveiledning. All FDV-informasjon er inkludert på dette oppslaget. For ytterligere informasjon henvises til installasjonsveiledning.

SILIKONGEL

PRODUKTINFO Resil silikongel

FUNKSJONER
• Lar deg gjenåpne koblingsboksen ved behov

• Ubrukt, ublandet væske kan settes til side for senere bruk

• Enkel helling

• Hurtig og ikke-eksoterm kryssbinding

• Utmerket elektrisk isolasjon

• Trekker ikke til seg væske

• God mekanisk styrke 

• Beskyttelse mot ytre elementer som regn, fuktighet, støv, dyr,  

insekter, blader

• Selvslukkende klasse V0

• Giftfri

• Det er lett å rengjøre blandebeholderen

• Miljøvennlig

TEKNISKE DATA
Farge Blå

Blandingsforhold  1:1

Dielektrisk styrke 23 kV/mm

Åpentid v/ 23°C 5min

Herdetid v/23°C 12min

Omgivelsestemperatur -40°C til 180°C

Sertifisering EC direktiv 1272/2008 (CLP)

RESIL
SILIKONGEL

Resil er en to-komponents silikongel for fylling og isolasjon 

av lavspenningsforbindelser i gelbokser. De elektriske og 

mekaniske egenskapene til Resil sikrer beskyttelse og isolasjon 

mot vann, støv og andre skadelige elementer. Resil silikongel 

har høy motstandsevne mot slag og annen ytre påvirkning, noe 

som gjør den ideell til bruk i gelbokser.

Resil silikongel er tyntflytende, noe som gjør at den kommer til i 

alle hjørner og småkroker. Koblingsboksen fylles perfekt.

Resil silikongel omdannes til en fast, men fleksibel masse når 

den herder, med en gummiaktig konsistens. Dette gjør at du 

kan gå tilbake og åpne koblingen ved behov. Når du har foretatt 

de nødvendige endringer, kan boksen fylles opp igjen. Den nye 

massen vil smelte sammen med den som var der fra før, så det 

er ikke nødvendig å pirke vekk gammel masse.

Resil silikongel stivner ikke i ublandet tilstand. Bare skru korken 

på de åpnede flaskene, og sett dem til side i påvente av neste 

jobb. Du unngår å kaste bort ubrukt produkt, og dermed sparer 

du både penger og miljø.

Resil silikongel leveres med blandekanne og rørepinne.

To-komponents silikongel

RESIL® 100

RESIL® 400

EL-NR. PRODUKT PRIS PR. STK

12 597 34 Resil silikongel 100 (1 liter) 664,00

12 597 35 Resil silikongel 400 (4 liter) 2 447,00

SILIKONGEL

EL-NR. PRODUKT

12 597 34 Resil silikongel 100 (1 liter)

12 597 35 Resil silikongel 400 (4 liter)

Produktet skal installeres i hht til gjeldende installasjonsveiledning. All FDV-informasjon er inkludert på dette oppslaget. For ytterligere informasjon henvises til installasjonsveiledning.

TF AS tar forbehold om typografiske feil, andre feil eller mangler i vår informasjon.


