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LISA-1 
 
Compoziţie 
 
LISA-1 este un lac de impregnare pe bază de răşină alchidică modificată cu răşină melaminică, 
solubil în apă. 
 
Proprietăţi 
 
LISA-1 realizează o pătrundere uşoară în profunzimea bobinajelor şi a izolaţiilor, obţinându-se o 
foarte bună consolidare a acestora. 
Pelicula realizată este flexibilă, rezistentă la agenţi atmosferici şi la agenţi chimici. 
Lacul LISA-1 este diluabil cu apă demineralizată. 
Lac pentru clasa termică de izolaţie F (155 °C). 
 
Utilizare 
 
LISA-1 se utilizează ca lac de impregnare a bobinajelor, maşinilor electrice şi transformatoarelor, ce 
permit uscarea în cuptor la temperaturi cuprinse între 120 şi 150 °C. 
 
Livrare 
 
Se livrează ambalat în butoaie de plastic de diferite capacităţi. 
 
Depozitare 
 
Se depozitează în spaţii acoperite, ventilate, ferite de îngheţ şi surse de căldură, la o temperatură de 
+10 … +30 °C, maximum 12 luni. 
 
Măsuri de securitate 
 
În timpul manevrării lacului LISA-1 se recomandă purtarea mănuşilor de cauciuc. 
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Date Tehnice 
 
Proprietăţile Metoda de verificare U.M. Valoarea 
Lacul de impregnare 
Aspectul - lichid alb, emulsionat 
Densitatea, la 25 °C - g/cm3 1,06 ±0,04 
Conţinutul de substanţe nevolatile,  
1,5 g / 1h / 130 °C 

STAS 7543 – 83 
CEI 464 – 2 % 35 ±5 

pH - - 7 – 8 

Vâscozitatea, cupa DIN Ø4 / 20 °C STAS 2096 – 68 
CEI 464 – 2 sec 20 ±5 

Diluabilitatea cu apă demineralizată (*) - - nelimitată 

Punctul de inflamabilitate, max. STAS 7543 – 83 
CEI 464 – 2 °C >95 

Uscarea în strat subţire, la 155 ±2 °C STAS 7543 – 83 
CEI 464 – 2 ore 1,5 

Caracteristicile peliculei  

Aspectul peliculei STAS 7543 – 83 
CEI 464 – 2 

transparentă, lucioasă, 
netedă 

Flexibilitatea pe dorn de Ø 3 mm, la 23 °C STAS 7543 – 83 
CEI 464 – 2 fără fisurări 

Capacitatea de coacere, min.: 
- indice de coacere la 23 ±2 °C 
- indice de coacere la 155 ±2 °C 

STAS 7543 – 83 
CEI 464 – 2 

 
- 
- 

 
8 

1,5 
Rigiditatea dielectrică: 
- la 23 ±2 °C, 50 ±2 % u. r., min. 
- după 96 h, la 23 ±2 °C, 92 ±2 % u. r, min.
- la 155 ±2 °C, min. 

STAS 7543 – 83 
CEI 464 – 2 

 
kV/mm 
kV/mm 
kV/mm 

 
100 
85 
80 

Rezistivitatea de volum: 
- 23 ±2 °C, 50 ±2 % u. r., min. 
- la 155 ±2 °C, min. 
- după 96 h, în apă distilată, min. 

STAS 7543 – 83 
CEI 464 – 2 

 
Ω×m 
Ω×m 
Ω×m 

 
1012 

1010 

1012 

Aderenţa la suport: 
- iniţial 
- după 96 h, în apă 

SR ISO 2409 
fără desprinderi ale peliculei 

- corespunde 
- corespunde 

Acţiunea lacului asupra cuprului - nici o modificare 
 
(*) Pentru diluare la utilizator, se pot folosi şi ape potabile cu duritate de maximum 20 °d. 


