
VŠECHNOVŠECHNO
SE ZMĚNILO...



SKORO VŠECHNO.SKORO VŠECHNO.

MPoneMPone®® je tady! 
Jediný
dvousložkový 
silikonový gel
v jedné lahvi.



Díky technologii TWIST&GO, navržené  
a patentované společností ETELEC, umožňuje 
přímé smíchání gelu v jedné lahvi bez nutnosti 
použít odměrku nebo další nádoby. 
MPone® byl navržen pro maximální praktičnost 
a využití v obtížných pracovních podmínkách  
(gel můžete míchat jednoduše na lešení, žebříku 
a tam kde není podpůrná plocha pro standardní 
míchání gelu v odměrce. 
Inovace systému  míchání a předem stanovené 
množství obou složek gelu zajišťuje, že míchání 
bude vždy absolutně přesné.

Společnost ELEMAN spol. s r.o. má výhradní 
zastoupení v ČR.

ELEMAN a MPone®, to je kombinace kvality, 
výzkumu a inovace která nyní všechno změní.

TECHNOLOGY
Two-component

re-enterable silicone gel

SNADNÉ MÍCHÁNÍSNADNÉ MÍCHÁNÍ



Pět jednoduchých kroků  míchání 
díky inovativní technologii.

5kroků

Odstraňte bílý pojistný 

kroužek, který brání 

náhodnému otevření 

kapsle, která obsahuje 

druhou složku gelu.

Zašroubujte horní žlutý 

uzávěr. Díky tomu se do 

lahve uvolní modrá složka.

Promíchejte 15 sek. 

Správné smíchání

můžete zkontrolovat

pomocí barevné 

škály na boku lahve.

Odšroubováním celého 

uzávěru úplně otevřete 

láhev. Gel je připraven k 

použití.

Nalijte gel do krabičky

pro izolaci elektrického 

spoje.

Extrémně rychlá chemická  Extrémně rychlá chemická  
reakce složek A a B, což reakce složek A a B, což 
umožňuje rychlou instalaci umožňuje rychlou instalaci 
a šetří čas.a šetří čas.

Inovace systému míchání a předem 
stanovené množství obou složek 
gelu zajišťuje, že míchání bude vždy 
absolutně přesné. Láhev umožní vylít 
gel plynule, jednotně a bez nechtěného 
rozlití.



O něco méně,  O něco méně,  
ale přitom ale přitom 
o tolik víceo tolik více

ETELEC si vždy vybírá přírodu. 
A teď s výrobkem MPone® ještě 
více a efektivněji díky odstranění 
výroby dalších plastových částí 
(plastové nádoby a příslušenství 
na míchání gelu).
Kartonové obaly jsou vyrobeny 
ze 100% recyklovatelných 
materiálů. 
U nového výrobku MPone® 

méně znamená více. Zvyšujeme 
povědomí o životním prostředí, 
zvolili jsme si přírodu, která je 
na prvním místě ve všem a pro 
každého.

BIBIOO



by

Hlavní přednosti

Balení

> Jednoduchá a rychlá aplikace

> Vynikající elektrická izolace

> Vynikající ochrana proti vlhkosti

> Zachovává rozebíratelností
> (lze snadno odstranit bez použití nástrojů, zůstává elastický i po vytuhnutí)

> Extrémně krátká doba síťování
> (chemická reakce složek A a B, vytuhnutí do 8 minut)

> Nízká viskozita
> (gel se snadno a plynule rozlévá)

> Bez data expirace

> Bezhalogenový

> Netoxický, bez rozpouštědel

> Bez zápachu, nedráždí pokožku

> Není klasifikován jako nebezpečný výrobek
> (ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1272/2008 (CLP)

Vše v jedné lahvi

Obj. č.   Typ    Obsah  Balení

1000561   MPone 300   300 ml  1 ks

1000562   MPone 600   600 ml  1 ks

1000563   MPone 900   900 ml  1 ks

EXT
RA RYCHLÉ VYTUHNUTÍ

Doba tuhnutí při 23°C     8 min 

Provozní teplota      -60°C až + 200°C

Dielektrická pevnost     25,5 kV/mm


