202 SuperFlex
E l e k t r o i z o l a č n í

p á s k y
202 SuperFlex

Elastická elektroizolační PVC páska
VLASTNOSTI:
 Lepidlo na bázi syntetického kaučuku.
 Elastická, s velkou průtažností, výborně
kopíruje povrch a nerovnosti.
 Odolná UV záření.
 Vynikající odolnost proti chemickým
rozpouštědlům a vodě.

TECHNICKÉ PARAMETRY
VLASTNOSTI
Barva
Toušťka
Prodloužení
Pevnost v tahu
Přilnavost k oceli
Přilanvost k podkladu
rychlost 300mm/min
Ohebnost při -10°C
Rozsah teplot
Elektrická pevnost
Elektrická pevnost po
vlhku
Měrný odpor
Zkouška plamenem

TESTOVACÍ
METODA
-

HODNOTA
černá, šedá,
žlutá, modrá
0,19
220
> 150
> 1,8

JEDNOTKA
mm
%
N/10mm
N/10mm

ČSN EN
ČSN EN
ČSN EN
ČSN EN

> 1,5
bez závad
-10 až +85
49

N/10mm
°C
kV/mm

ČSN EN
ČSN EN
ČSN EN
ČSN EN

40
> 1012
< 60

kV/mm
Ω/15mm
sec

ČSN EN
ČSN EN
ČSN EN

Zkušební předpis: ČSN EN 60 454-1:96, ČSN EN 60 454-2:97 +
Z1:08, ČSN EN 60 454-3-1:99 + A1:02
Data v tabulce reprezentují průměrné výsledky testu a nelze je použít
pro specifické účely. V tom případě uživatel výrobku by měl udělat své
vlastní testy a rozhodnout, jestli produkt je vhodný pro zamýšlené
použití.

Standardně dodávané rozměry
Rozměr
mm x m
15x20
19x20
25x20
38x20
50x20

Balení v kartonu
ks
189
10x16
108
72
54

Výrobce vlastní ISO 9001

POPIS:
 202 SuperFlex z plastifikovaného PVC je
páska mající vynikající elektrické,
chemické a fyzikální vlastnosti.
 Vynikájící
roztažnost
pásky
202
SuperFlex dovoluje rychlou aplikaci.
 Kaučukové lepidlo s výbornou přilnavostí
dokonale sleduje roztahování pásky.
 Páska se na konci neodlepuje, přitom má
snahu na izolovaném kabelu se neustále
utahovat.
 202 SuperFlex si zachovává své
vynikající vlastnosti v širokém rozsahu
teplot .
 202 SuperFlex je kompatibilní se všemi
druhy kabelových izolací.
DOPORUČENÉ POUŽITÍ:
 Oprava poškozené izolace.
 Elektrická izolace energetických kabelů
nad i pod zemí, spojky telefonních kabelů
a svazkování vodičů.
 Zesílení izolací elektroinstalaci v autech.
 Pásku skladovat při teplotě +10 až
+20°C.
 Používat s napětím zužujícím pásku
max. na 90% původní šířky.
 Aplikovat na čistý, suchý a odmaštěný
povrch.
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