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Notă
Recomandările sau specificațiile prezentate în acest document pentru un produs, nu trebuie&nbsp;înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice.
Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totuși că produsele noastre sunt de înaltă
calitate și fără defecte conform Condițiilor Generale de Vânzare. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator şi teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații
ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.
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Spray Izolator

Rezistenta dielectrica
Rezistent
Transparent

WEICON Spray Izolator este o un produs izolator transparent si
vopsea de acoperire pe baza de rasini alchidice.  Se intareste
formand un film flexibil si rezistent cu aderenta excelenta la
majoritatea suprafetelor obisnuite cum ar fi metalul, sticla, plasticul,
lemnul, etc.

Spray-ul izolator este rezistent la raze UV, acizi si baze, uleiuri,
fiind in acelasi timp rezistent la umezeala si impermeabil si avand
o inalta rezistenta dielectrica. Spray-ul serveste ca si acoperire
de protectie pentru conexiuni electrice, intrerupatoare, panouri de
comanda, componente electrice si bobine precum si ca izolator
universal in ingineria electrica sau pentru repararea izolatiilor de la
nivelul motoarelor electrice, etc.

Date tehnice

Pe bază de Rasina acrilica modificata

Densitate 1,0 g/cm³

Rezistența specifică a suprafeței DIN EN 62631 7,59 · 10^14 Ω

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

Fără silicon da

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

Termen de valabilitate 24 luni

Eficiența 2-3 m²

Culoarea transparent

Timp de uscare superficială după: 15 min.

Rezistența la temperatură + 120 °C

Conținutul de solide aprox. 50 %

Rezistența finală după: 2 h

Încercarea la caroiaj

DIN 53151/ ISO 2409

Gt 0-1 pe otel

Aplicare
Curatati si degresati suprafetele cu WEICON Curatare Suprafete.
Suprafata ar trebui sa fie uscata, fara urme de praf sau grasimi. A
se agita recipientul inainte de utilizare pana se aude bila de mixare.
Se pulverizeaza in mod uniform la temperatura ambientala (aprox.
+20 °C) si de la aproximativ 25 cm distanta de la suprafata.

Depozitare
in recipient presurizat : a se proteja de razele directe ale soarelui si
a nu se expune la temperaturi ce depasesc +50 °C.

Siguranță și sănătate
La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea datelor
fizice si ecologice, a informatiilor tehnice si toxicologice si
respectarea normelor de siguranta cuprinse in fisele noastre de
siguranta (www.weicon.com).

Unități de ambalare disponibile:
11551400 Spray Izolator 400 ml


