CATV waterdichte kabelverbindingen

CATV mastiek krimpkous
Met de vernieuwde CATV speciale mastiek krimpkous kunt u perfect waterdichte
kabelverbindingen maken.
Voor ondergronds of zelfs onderwater gebruik!
Nu met vernieuwde en extra veel mastiek.
Sneller en milieuvriendelijker dan gietmoffen. Bovendien bespaart u er geld mee.

Vraag hieronder een gratis sample aan en ontvang de installatie instructie erbij

Méér mastiek!

Bekijk de installatie video!

CATV bevat nu meer zwarte mastiek
dan ooit.
Sneller klaar voor gebruik dan
gietmoffen en milieuvriendelijk
bovendien.

De dikke mastieklaag maakt dat
CATV rustig krimpt en warm genoeg
wordt om een perfecte hechting op
de kabel garandeert. Zie hoeveel
mastiek uit de uiteinden komt!
Natuurlijk kunt u met een sterke
föhn krimpen, dat ziet u vanaf 2:20.
Maar om te tonen hoe het met een
brander kan toont de video eerst het
krimpen met een brander.

Datasheet CATV »

Bekijk de video »

Extra veiligheid met
Duraseal
Voor ultieme zekerheid kunt u de
Duraseal verbinders gebruiken. Met
een semi transparante krimpkous
met lijm dichten ze hermetisch af èn
is de verbinding visueel te
inspecteren.

Met de service van Brandsma
Natuurlijk kunt u rekenen op ons
advies en hulp bij CATV en andere
producten en toepassingen. Niet
voor niets zijn wij specialist op het
gebied van bekabeling en alles wat
daarbij komt kijken!
Contact »

Duraseal datasheet »
Duraseal video »

Meer van Brandsma BV »

Vraag een gratis sample aan en ontvang de installatie instructie

Prijsvoorbeeld: 100 stuks CATV-25/8-600 mastic
Genoeg voor het maken van 200 tot 300 kabelverbindingen!
Gestaffelde prijs van € 4,68 tot € 2,50 voor deze maat
Prijs- en leveringscondities >>

Gratis sample aanvragen

TIP: bekijk ook de Raygel Plus installatievideo!
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