
isov Electricallnsulation

Compoziţie

ISOGLAS H sunt materiale obţinute din fibre de sticlă electrotehnică, orientate paralel, şi răşină
poliesterică nesaturată, parţial polimerizată.

Proprietăţi

ISOGLAS H sunt materiale electroizolante flexibile, cu o bună liere transversală şi o rezistenţă la
rupere ridicată, combinată cu o alungire scăzută.
Sistemul de răşină din compoziţia materialului asigură o curgere suficientă pentru a transforma după
polimerizare straturile suprapuse, Într-un bandaj cu o aderenţă ridicată Între straturi, rezistent şi
compact, cu rezistenţă mare la umezeală.

Utilizare

ISOGLAS H sunt utilizate ca benzi de fretare, destinate consolidării bobinajelor aparţinând rotoarelor
maşinilor electrice şi a pieselor În mişcare, cât şi consolidării miezurilor magnetice de transformator.
Se recomandă utilizarea acestor materiale În special la motoarele electrice expuse suprasolicitărilor
termice.

Informaţii privind tehnologia de utilizare

Se recomandă Încălzirea zonei de aplicare până la cca. +70 °C şi tensionarea benzii la
cca. 1.000 N/cm.
Aceasta asigură păstrarea În bandajul polimerizat a peste 50 % din tensiunea aplicată la înfăşurare,
lrnpiedicănd desfacerea bandajului după răcire şi pe perioada cât se află În exploata re.
Fixarea provizorie a două straturi suprapuse de ISOGLAS H se poate face prin Încălzire locală, de
exemplu cu ajutorul unui letcon.
Tabelul alăturat oferă informaţii privitoare la regimul termic necesar Încheierii procesului de
polimerizare.Timpul se măsoară după atingerea temperaturii de polimerizare.

Temperatura Timpul de polimerizare recomandat (ore)

de polimerizare H 0720
.....

,H 07-- " H 0725 H·0730
(0C) gros 0,20 mm gr~:ffo' mm/ gros 0,30 mm gros 0,30 mm

105 - 48 48 48
115 12 10 10 10
135 6 4 4 4
150 3 1,5 1,5 1,5
165 2 1 1 1
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Toate informaţiile sunt furnizate cu bună credinţă şi sunt
bazate pe cunoaşterea actuală a materialelor, experienţa
acumulată cât şi pe testarea atentă a acestora in laboratoarele
noastre. Ele nu exonerează utilizatorul de responsabilităţile
ce-i revin În efectuarea propriilor sale teste pentru aplicaţiile
specifice pe care le are. Informaţia conţinută de această fişă
este actualizată permanent şi completată dacă este necesar.
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