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Note
Bu Teknik Bilgi Formunda yer alan tüm bilgiler ve tavsiyeler garanti niteliğinde değildir. Bizim araştırma ve deneyimlerimize dayanmaktadır. Kullanıcıya özel kullanım koşulları tarafımızdan bilinmediğinden işlem koşullarının uyum
için sorumlu olamayacağımızdan onlar bağlayıcı değildir. Garantiyi ancak ürünlerimizin her zaman tutarlılık gösteren yüksek kalitesi için üstleniriz. Belirtilen ürünün istediğiniz özellikleri sağlayabildiğini belirleyebilmek için kendi
deneyimlerinizi uygulamanızı öneriyoruz. Bundan hak iddia etmek mümkün değildir. Yanlış veya uygunsuz kullanımı için tüm sorumluluk kullanıcıya aittir.
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İzoelektro Sprey

Dielektrik dayanıklı, kristal berraklığında

WEICON İzoelektro spreyi akrilik reçineye dayanan saydam bir
yalıtım ve kaplama verniğidir. Metal, cam, plastik veya ahşap
gibi tüm genel malzemelere mükemmel şekilde yapışan esnek ve
dayanıklı bir film oluşturur. İzolasyon spreyi UV ışınlarına, asitlere,
yağlara ve alkalilere karşı dayanıklı, neme ve havaya dayanıklıdır ve
yüksek dielektrik dayanımı ile karakterize edilir.

Sprey'imiz elektrik bağlantıları, anahtarlar, şalt, elektronik
parçalar ve bobinler üzerinde koruyucu bir kaplama, elektrik
mühendisliğinde üniversal sızdırmazlık veya elektrik motorları,
sargılar ve çerçevelerdeki yalıtımı onarmak için kullanılır.

Teknik bilgiler

Temel Modifiye akrilik reçine

Yoğunluk 1,0 g/cm³

Spesifik yüzey direnci DIN EN 62631 7,59 · 10^14 Ω

Dielektrik dayanımı (DIN EN 60243-1) (20 ° C) 67,8 kV/mm

Isı iletkenliği 20 °C (DIN EN ISO 821) 0,215 W/m·K

Raf ömrü 24 Ay

Üretkenlik 2-3 m²

Renk şeffaf

Dokunabilecek şekilde kuruma 15 dk.

Sıcaklık dayanımı 120'ye kadar °C arası

Katı madde içeriği 50 %

Nihai sertleşme 2 saat

Çapraz kesim DIN 53151 / ISO 2409 GT 0-1 Çeilk'te

Uygulama:

Tel ve kablo bağlantılarında, genel amaçlı bir yalıtım malzemesi
olarak veya Motor sargıları ve çerçeveleri üzerinde rötu yalıtımı
için WEICON Izoelektro Spreyi kullanın. Ilk yardım bilgileri Ürün,
Malzeme Güvenlik Bilgi Formunda ve ürün kabında bulunabilir.

Yüzey ön işlemi
WEICON Yüzey Temizleyici ile yüzeyleri temizleyin ve yağdan
arındırınız. Kullanmadan önce iyice çalkalayın.

İşleme
WEICON Yüzey temizleyici ile yüzeyleri temizleyin ve yağdan
arındırın. Yüzey kuru, tozsuz ve yağsız olmalıdır. Karıştırma topu
açıkça duyulana kadar kullanmadan önce kutuyu sallayın. Oda
sıcaklığında (yaklaşık +20 ° C) yaklaşık 25 cm'lik bir mesafeye eşit
şekilde püskürtün.

Depolama
Konteyner basınç altında. Güneş ışığından ve + 50 ° C'nin
üzerindeki sıcaklıklardan koruyun.

Güvenlik ve Sağlık
WEICON ürünlerini kullanırken AB Güvenlik Bilgi Formlarında
(www.weicon.com) yer Alan fiziksel, emniyet tekniği, toksikolojik ve
ekolojik verilere ve talimatlara uyulmalıdır.

Mevcut ambalaj boyutları:
11551400-39 İzoelektro Sprey 400 ml


