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Wonder Gel
Gel isolante mono-componente acondicionado em 

cartucho para a colocação em segurança imediata 

das novas instalações e a manutenção de todos os tipos 

de conexões eléctricas.

Os melhores amigos do técnico instalador. As conexões eléctricas realizadas no interior de 

caixas vazias estão expostas a riscos de curto-circuito, oxidação e corrosão, capazes de propiciar 

danos irreparáveis. Sem particulares esforços e tempos de espera, WonderGel e WonderGel 

Invisible optimizam sua tarefa, assegurando protecção e um elevado grau de segurança às 

instalações, de acordo com as boas práticas e regras,proporcionando um serviço de máxima 

qualidade, rápido e perfeito, para a sua plena satisfação e também a do consumidor final.

•  Prontos para o uso! Já reticulados! 

Sem necessidades de misturas 

e preparações! Sem espera!

•  Resolvem os problemas decorrentes de 

uma vedação ou isolamento inadequado

•  Eliminam os desagradáveis 

interrupções causados 

pela humidade

•  Protegem sua instalação 

contra a intrusão de insectos

•   Preservam as conexões 

eléctricas contra os 

fenómenos de oxidação 

e corrosão

• Italian Utility Model

GEL

      DE FACIL APLICAÇÃO, 
   MESMO EM POSIÇÕES 
DE DIFICIL ACESSO!

    Economia 
de tempo e espaço

SISTEMAS DE VIDEOVIGILÂNCIA

LIGAÇÕES INTERIORES 

EM AMBIENTES HÚMIDOS

CONEXÕES SUBMERSASSempre ao 
alcance das mãos!

(em invólucros adequados)
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GEL

FAROLETES 

EMBEBIDOS 

NO PISO

PEQUENAS CONEXÕES

CONEXÕES 

EMBEBIDAS

INSTALAÇÕES 

EXTERIORES

INSPECIONÁVEL

O QUE É GEL WONDER?

• Um gel mono-componente

• Altamente pegajoso

• Sempre macio ao longo do tempo

• Não seca

• Atóxico e seguro

• Sem data de vencimento

O QUE ASSEGURA?

• Máximo isolamento e vedação

•  Adesão eficaz e estável ao longo 

do tempo

•   Alta resistência à pressão da água

•  Grau de protecção  

IP68 quando aplicado

em invólucros 

apropriados

POR QUE ACONDICIONÁ-LOS 
EM CARTUCHOS?

• Sempre pronto e ao alcance das mãos

• Utilizável com pistolas de tipo padrão

• Pode ser facilmente doseado

• Nenhum desperdício

• Completo com distribuidor

•  Rapidíssimo uso mesmo em 

posições incómodas

• Pequenas dimensões
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Produto Cor Embalagem Quantidade total

Wonder Gel Cartucho com bico aspersor de dosagem 280 ml

Wonder Gel Invisible Cartucho com bico aspersor de dosagem 280 ml

Wonder Gel

&

GEL

Características

•  Gel mono-componente fornecido 

já reticulado em cartuchos

• Nenhuma mistura ou preparação, nenhum tempo de espera

• Gel visco-elástico de alta fluidez

• Auto-nivelante e auto-aglomerante

• Aplicável com os utensílios normalmente utilizados para silicones

• De fácil dosagem

• Sem data de validade, não endurece

• De fácil aplicação, mesmo em zonas de difícil acesso

• Nenhuma deterioração do desempenho ao longo do tempo

• Re-acessível

• Atóxico e seguro

• Aplicável sob qualquer condição climática, mesmo sob 

  chuvas ou sob o sol de verão

• Aplicável também em aparelhos em tensão

• Rigidez dieléctrica > 23 kV/mm

• Resistividade eléctrica de volume > 2. 1015 Ω cm

• Temperatura de funcionamento –60 / +200°C

• Temperatura de sobrecarga para breves períodos: 250°C

* Grau de protecção IP68 com o emprego de invólucros apropriados


