ELEKTROMECHANIKA

MATERIA£Y ELEKTROIZOLACYJNE
LAKIERY, ROZCIEÑCZALNIKI
I ¯YWICE

Materia³y do impregnacji uzwojeñ stosowane
jako ochrona mechaniczna, termiczna
i dielektryczna obwodu magnetycznego
oraz elementów elektronicznych.
Ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹ klas¹ temperaturow¹,
w³aœciwoœciami fizycznymi i sk³adem
chemicznym a tak¿e metod¹ oraz d³ugoœci¹
suszenia.

PODSTAWOWE PRODUKTY W TEJ KATEGORII
PRODUKT

Dostêpne
opakowania

Metoda
suszenia

D³ugoœæ suszenia
(pe³ne utwardzenie)

Klasa
termiczna

Lakier ULTIMEG 2000/372

0,4L; 1L; 5L

Lakier ULTIMEG 2000/380

5L

NA ZIMNO

24h

H (180°C)

PIEC

2h w 160°C; 4h w 130°C

Lakier AQUAMEG 770

H (180°C)

5L

NA ZIMNO

24h

H (180°C)

Rozcieñczalnik ULTIMEG 2000/T4

5L

-

-

-

Lakier ROYALAC 129

5L

NA ZIMNO

2-3h

F (155°C)

Lakier ROYALAC 521

5L

PIEC

do 6h w 150°C

F (155°C)

Rozcieñczalnik do ROYALAC 129

5L

-

-

-

Rozcieñczalnik do ROYALAC 521

5L

-

-

-

Lakier FTALUR

5L

NA ZIMNO

48h

B (130°C)
B (130°C)

Lakier RDB-9

20L

PIEC

do 14h w 160°C; do 20h w 135°C

Rozcieñczalnik do FTALUR i RDB-9

5L

-

-

-

¯ywica EPIDIAN 5

1L; 5L

NA ZIMNO

24h (z utwardzaczem)

B (130°C)

Zestaw EPIDIAN 5 + utw. Z-1

0,3L; 0,5L; 1,1L

NA ZIMNO

24h (z utwardzaczem)

B (130°C)

¯ywica EPIDIAN 53

1L; 5L

NA ZIMNO

24h (z utwardzaczem)

B (130°C)

¯ywica EPIDIAN 601

1L; 5L

NA ZIMNO

24h (z utwardzaczem)

B (130°C)

Utwardzacz Z-1

1L

-

-

-

Ponadto oferujemy pomoc w sprowadzeniu wielu innych impregnatów
spoœród szerokiego asortymentu naszych dostawców.

TAŒMY IZOLACYJNE
TAŒMY BAWE£NIANE

Materia³ izolacyjny ogólnego zastosowania. Dziêki charakterystycznej strukturze doskonale

wch³aniaj¹ impregnaty i jednoczeœnie s¹ odporne na przebicia elektryczne oraz rozerwania.
Stosowane do izolowania i wi¹zania uzwojeñ w urz¹dzeniach elektrycznych.
Dostêpne szerokoœci: od 3mm do 50mm

TAŒMY TORLENOWE

Taœmy torlenowe s¹ wykonane w 100% z przêdzy poliestrowej. Dziêki swej wysokiej odpornoœci na
rozci¹gania, rozdarcia, chemiê oraz wysok¹ temperaturê znajduj¹ one szerokie zastosowanie jako
elektroizolacja w elektrotechnice m.in. do wi¹zania uzwojeñ silników elektrycznych i transformatorów.
Dostêpne szerokoœci: od 10mm do 30mm

TAŒMY SZKLANE

Tkaniny szklane ECST (typ szk³a E) s¹ niepalne, odporne na chemikalia, dzia³anie pleœni i procesy gnilne,
parê, korozjê wodn¹ i dzia³anie wysokich temperatur. W temp. 0 - 200°C wytrzyma³oœæ tkaniny wzrasta,
nieznacznie maleje dochodz¹c do 300°C. W temp. 400°C wynosi 50% pierwotnej wytrzyma³oœci.
Dostêpne szerokoœci: od 20mm do 40mm

NICI LNIANE

Produkt ekologiczny otrzymywany z ³odygi lnu zwyczajnego, trwa³y o wysokiej gniotliwoœci,
higroskopijny. Nici lniane znajduj¹ g³ówne zastosowanie w przezwajaniu urz¹dzeñ elektrycznych
przy wi¹zaniu uzwojeñ wirników.

TAŒMY IZOLACYJNE PCV

Taœmy izolacyjne SCAPA 2702 s¹ samogasn¹cymi taœmami wykonanymi z miêkkiego PCV
o gruboœci 0,13mm z agresywnym klejem kauczukowym. Ich zalet¹ jest wysoka uniwersalnoœæ,
wytrzyma³oœæ dielektryczna i mechaniczna. Wytrzymuj¹ temperatury do 90°C. Taœmy PCV
stosowane s¹ przede wszystkim tam, gdzie wa¿ne jest zabezpieczenie œrodowiska naturalnego,
poniewa¿ s¹ produkowane przy u¿yciu materia³ów przyjaznych œrodowisku, jak substraty
bezo³owiowe, linery na bazie wody i organiczne barwniki.
Dostêpne wymiary: 15 x 10 (czarne i kolor) oraz 19 x 25 (czarne)

TAŒMY SAMOWULKANIZUJ¥CE

Wyprodukowane na bazie kauczuku poliizobutylowego znajduj¹ szerokie zastosowanie przy
uszczelnianiu po³¹czeñ kablowych zarówno w instalacjach wewnêtrznych jak i zewnêtrznych.
Prawid³owe u³o¿enie taœmy zapewnia ca³kowit¹ wodoodpornoœæ na wodê s³odk¹
i morsk¹ w bardzo szerokim zakresie temperatur od -40 do 100°C.

Wiêcej informacji na www.profil-lodz.pl

