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Uwaga
Wszystkie informacje i zalecenia zawarte w niniejszym prospekcie nie stanowią cech gwarantowanych. One są oparte na wynikach naszych badań i doświadczeniu. Nie są one jednak wiązane z powodu nie znanych specialnych
warunków aplikacji i warunków przetwarzania nie możemy być odpowiedzialni za przestrzeganie. Gwarancja może być udzielona tylko na niezmiennie wysoką jakość naszych produktów. Zalecamy przeprowadzenie własnych
testów w celu ustalenia, czy określony produkt ma pożądane właściwości. Roszczenie z tego wynikające jest wykluczone. Procesor ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprawidłowe lub niewłaściwe użytkowanie.
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Isolation Spray

Dielectric Strength Resistant Crystal clear

WEICON Isolation Spray is a clear isolation and covering paint
based on alkyd resin. It “hardens” into a flexible and resistant
film, with excellent adhesion to most common surfaces such as
metal, glass, plastic, wood, etc. Isolation Spray is resistant to
UVrays, acids, oil and alkalis, it is moisture and weatherproof and
is especially characterized by its high dielectric strength.

The spray serves as a protective coating on electrical connections,
switches, switchboards, electronic components and electric coils,
as universal sealing in electrical engineering or for repairing
isolations on electric motors, windings and frames.
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Bazis Modyfikowana żywica akrylowa

Zapach rozpuszczalniki

Właściwości wysoka wytrzymałość dielektryczna, kompatybilność materiałowa

ęstość 1,0 g/cm³

Opór powierzchniowy DIN EN 62631 7,59 · 10^14 Ω

Wytrzymałość dielektryczna (DIN EN 60243-1) w 20°C 67,8 kV/mm

nie zawiera silikonów tak

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

Okres przydatności 24 Monate

Wydajność 2-3 m²

Barwa bezbarwny

Suchy po 15 min.

Odporność termiczna -40 (-40 °F) do +120 (+248 °F) °C

Zawartość ciał stałych w propocji 50 %

Wytrzymałość końcowa po 2 h

Test przyczepności (nacinanie) DIN 53151/ISO 2409 GT 0-1 na stali

Obróbka
Oczyścić i odtłuścić powierzchnię przy pomocy WEICON
Surface Cleaner. Podłoże musi być czyste i wolne od tłuszczu.
Przed użyciem wstrząsnąć puszką aż do uzyskania wyraźnego
odgłosu kulki mieszającej. Nanosić równomiernie w temperaturze
pokojowej (ca. +20 °C) z odległości ok. 25 cm.

Okres przydatności
Pojemnik jest pod ciśnieniem. Chronić przed światłem słonecznym
UV i temperaturą powyżej +50 °C.

Bezpieczeństwo i zdrowie
Podczas użytkowania produktów WEICON należy
przestrzegać danych i przepisów fizycznych, bezpieczeństwa,
toksykologicznych i ekologicznych zawartych w naszych kartach
charakterystyki (www.weicon.de)..

Dostępne rozmiary pojemników:


