
isov Electrical Insulation

G r o u p

Date Tehnice

~
Metoda

,-
\ ValoareaProprietăţile U.M. l

de testare \ H0720} H 0725 H 0730
Grosimea nominală O2(J- -030 0,30 0,30- mm , ,
Tolerantele grosimii nominale CEI 371 mm ±0,02 ±0,03 ±0,03 ±0,03
Continutul total de substantă CEI 371 g/m2 373 ±18 564 ±30 531 ±21 592 ±26
Continutul de răşină CEI 371 % 30 ±2 25 ±2 22 ±2 30 ±2
Nr. de fire de sticlă / cm - - 40 ±1 30 ±1 30 ±1 30 ±1
Rezistenţa la întindrere,

CEI 371 N/cm ~ 1.000 ~ 2.000 ~ 2.000 ~ 2.000
în stadiul B
Rezistenţa la întindere,
după polimerizare
(3 ore, la 160 "C), măsurat la: CEI 371 N/10mm

- 23 °C ~ 1.200 ~ 2.500 ~ 2.500 ~ 2.500
- 155 °C ~ 1.000 ~ 2.000 ~ 2.000 ~ 2.000

Rezistenţa la încovoiere,
după polimerizare CEI 371 N/mm2 ~ 500 ~ 1.200 ~ 1.200 ~ 1.200
(3 ore, la 160 0c)
Elongatia CEI 371 % 1-3 1-3 1-3 1 - 3
Scăderea rezistenţei la
încovoiere, după 28 zile de

CEI 371 % s 50 s 50 s 50 s 50
imersie în apă aflată la
temperatura de fierbere
Modulul de elasticitate, cca. CEI 371 N/mm2 50.000 50.000 50.000 50.000
Rezistenta la conturnare CEI 112 CTI 600 (M) 600 (M) 600 (M) 600 (M)
Clasa termică de izolatie CEI216 - H (180 0c) H (180 0c) H (180 0c) H (180 0c)

Livrare

Benzi cu Iăţimi de 6 /10/15 (925/30/38/50/100 şi 120mm.
Benzi cu alte lăţirni, la cerere.
Lungimea benzii înfăşurate pe rolă este de cca. 200 m.

Depozitare şi ambalare

Fiecare bandă este ambalată individual şi etanş în folie de polietilenă.
Maximum 6 luni la +20 "C, în ambalajul original.
Maximum 12 luni la +5 "C, în ambalajul original.
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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 În 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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