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De toekomst
is groen

Deze producten zijn al leverbaar met het milieu-
vriendelijke, MDI-vrije giethars:

Universele box HD
Aftak- en verbindingsbox met 
12-membraans-kabeldoorvoeren
Art.nr. 247282

M11 V HD
Verbindingsmof met verbinders - het 
conventionele middel voor het verbin-
den van alle kabelsoorten  Art.nr. 267815

Y00 HD
Aftakmof ook voor installatie-
werkzaamheden achteraf
Art.nr. 247285

MRO 2 V
Verbindingsmof met klemverbin-
dingen voor horizontale en verticale 
afdichting   Art.nr. 267816

Y00 V HD
Aftakmof met verbinders, ook voor 
installatiewerkzaamheden achteraf
Art.nr. 267792

MZ00
Verbindingsmof, uitermate geschikt 
voor communicatietoepassingen
Art.nr. 247259

M11 HD
Verbindingsmof – het traditionele 
middel voor het verbinden van alle 
kabelsoorten    Art.nr. 267814

HD 143ml
MDI-vrij giethars in praktische 
2-componenten-mengverpakking
Art.nr. 247288

HD 286ml
MDI-vrij giethars in praktische 
2-componenten-mengverpakking
Art.nr. 247287

Mocht u nog vragen hebben over de nieuwe producten, 
of afwijkende wensen met betrekking tot de verpakking, 
kunt u dit telefonisch of via e-mail aan ons melden. We 
nemen dan direct contact met u op.                
Tel.: 0031(0)36 549 03 36  E-Mail: info@cellpack.nl
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Onze nieuwe generatie giethars is niet alleen milieuvriendelijk maar ook MDI-vrij
En overtreft ook nog eens alle prestaties en kenmerken van gebruikelijke MDI-afdichtmaterialen

“Alles is in beweging”, dat wist 
ook de Griekse filosoof Heracli-
tus al. En vandaag de dag geldt 
dat nog steeds - vooral voor onze 
mondiale markten. Evenals de 
chemische stoffen zijn ook de 
daarvoor geldende voorschrif-
ten voortdurend in beweging en 
moeten worden aangepast aan de 
omstandigheden binnen een dy-
namische markt. Vanwege deze 
wettelijke modificaties die met in-
gang van 01-12-2010 van kracht 
zullen zijn, ontstaan verplichtin-
gen met betrekking tot de gewij-
zigde aanduiding. Dit heeft voor 
alle MDI-gietharsproducten tot 
gevolg dat deze alleen nog door 
geschoold personeel aan privé-
eindgebruikers verkocht mogen 
worden, en in de bouwmarkten 
alleen afgesloten mogen worden 
opgesteld, zoals dat onder an-
dere ook het geval is met pesti-
ciden. Het is wel duidelijk dat de 
bouwmarkt-sector hierdoor geen 
geschikte afzetmarkt is. Maar niet 
alleen financiële overwegingen, 
ook het bewustzijn over onze ver-
antwoordelijkheid voor mens en 
milieu, vormden een belangrijke 
factor bij het ontwikkelen van een 
nieuw giethars, dat vrij is van Me-
thyleendifenyldi-isocyanaat (MDI).

u  Geen R40-aanduiding

u  Geen risico op kankerverwekkende werking

u  Niet onderhevig aan het verbod op zelfbediening

u  Geen verkoopopleiding noodzakelijk

u  Geen Xn-aanduiding

Cellpack-HD-giethars voldoet aan de norm DIN 
VDE 0291-T2 voor sterkstroom-afdichtmate-
riaal en is getest volgens de standaard voor 
energieleveranciers (beproevingsmethoden en 
eisen voor garnituren voor distributiekabels, 
DIN EN50393).

Hierdoor valt het 
niet meer binnen de categorie 
stoffen die mogelijk een kanker-
verwekkende werking hebben, 
waardoor er speciale verkoop-
voorschriften gelden; het kan ge-
woon op de plank naast de elekt-
ronica worden verkocht.
Het nieuwe milieuvriendelijke 
giethars beschikt over alle positie-
ve eigenschappen van de zwarte 
voorgangers, en is universeel to-
epasbaar voor het afdichten van 
alle verbindingsmoffen en de uni-
versele box. Het dicht elektrische 
verbindingen zowel onder- als 
bovengronds en onder water, 
duurzaam af en beschermt tegen 
corrosie en aantasting door kleine 
dieren.
De firma Cellpack heeft het 
MDI-vrije giethars met een voo-
ruitziende blik al 8 jaar geleden 
ontwikkeld, maar nooit geprodu-
ceerd. Destijds kwamen er welis-
waar aanvragen vanuit het bedri-
jfsleven, maar om administratieve 
redenen werd de omschakeling 
nooit tot stand gebracht. De Eu-
ropese wetgeving stelt ons door 
de nieuwe bepalingen in de ge-
legenheid, uw en onze troefkaart 
uit te spelen. De toekomst is gro-
en en heet HD.


