
Teibid

Fusion Wrap

Väga paindlik isevulkaniseeruv 
isoleeriv teip, mis tagab 
suurepärase ja püsiva 
dielektrilise kaitse.

Toote Nº: 34725

Omadused Eelised

Kasutusjuhend

Kandke aluspinnale, võimaldades Fusion 
Wrapil endaga kattuda, kasutades 
optimaalse sobivuse saavutamiseks 
keskmist märgistusjoont.                         
Võib pinnale kanda märgades 
tingimustes (vihm) või õlistele, niisketele 
pindadele.
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• Kiire soojuse hajumine

• Suurepärane temperatuuritaluvus

• Iseliimuv, pole vaja kasutada liime

• Vastupidav välistele mõjuritele (vesi, niiskus, õli,  
enamus kemikaale)

• Väga tõhus ja mugav toode

• Saab kasutada laias temperatuurivahemikus

• Kiire ja lihtne kasutada

• Erakordselt pikaajaline vastupidavus

Kasutamine
Fusion Wrap on väga painduv, mitte-poorne 
isetihenduv kõrge dielektrilise isoleerivusega 
teip, millel on pikk eluiga paljudes rakendustes.

Tagab usaldusväärse jõudluse äärmuslikes 
kuumustes, külmades ja kõrges õhuniiskuses 
ning on suurepärase keemilise 
vastupidavusega paljude hapete, leeliste 
soolade ja õlide suhtes.

Kasutusalad hõlmavad: kõrge voolutugevus, 
kõrgepinge kasutamine, keevituskaablid, aku 
kaablid/otsad, siinid, poolid, trafod, 
generaatorid, mootori mähised, 
ebakorrapärased ühendused, nt. poolitatud 
poldid, akukaabli otsad.
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Fusion Wrap
Tehniline teave

Seotud 
tooted:

Turu 
segmendid

Esmane Teisane

Tervise- ja ohutusteave

Ohutuskaardid on saadaval professionaalsetele kasutajatele

Selleks, et pakkuda teile meie toodete kasutamisel kõige sobivamaid isikukaitsevahendeid, soovitab KENT teil enne kasutamist järgida toote 
pakendil olevaid juhiseid. Juhised on teie kaitseks olemas ja KENT pakub mitmesuguseid isikukaitsevahendeid, nagu riided, prillid, kaitseprillid, 
näokaitsed ja hingamisaparaadid, mis vastavad uusimatele Euroopa õigusaktidele. Kui vajate täiendavat nõu, helistage meie tasuta
telefoninumbril ja aitame teid hea meelega. Telefon: 0800 136925
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Acrysol, Equalizer tooted

KENT (Ühendkuningriigid) Ltd, Forsyth House, Pitreavie Drive, Pitreavie Business Park, 
Dunfermline, Fife KY11 8US   Tel : 0800 136925 või 01383 723344 esmaspäevast 
neljapäevani kellaaegadel 08:30-17:30 ja reedeti 09:00-15:00. Töövälistel aegadel, palun 
saatke meile faks numbrile 01383 735829 või E-posti aadress: KENTsales.UK@kenteurope.com

tõrgete puhul või ka siis, kui ettevõtte teadis sellise kaotuse või 
kahjustuse tekkimisest) ei vastutata. See ei piira ega keela 
ettevõttel KENT (Ühendkuningriigid) Ltd.võtta vastutust rikkest 
tuleneva surma või vigastuse eest.

Registreeritud kontor:  Amber House, 
Showground tee, Bridgewater, Somerset, Ühendkuningriigid 
TA6 6AJ 
Kõik õigused kaitstud.

Tingimused
Ühtegi antud dokumendi osa ei tohi 
elektrooniliselt, mehhaaniliselt ega kopeerimise 
teel levitada, edastada ega talletada ilma KENT 
(Ühendkuningriigid) Ltd nimelise eelneva 
nõusolekuta.
Käesolev andmete leht ja selle sisu („teave“) 
kuulub nimele KENT (Ühendkuningriigid) Ltd. Või 
on sellele litsentseeritud. Litsents ei luba teavet 
kasutada mingil muul eesmärgil kui toote 
teavitamise eesmärgil. Litsents ei anna mitte 
ühtegi vaimse vara õigust.

Teavet võidakse ette teatamata muuta ja see asendab 
kõik eelmised andmelehed. Arvatakse, et teave on 
õige, ent ettevõtte ei vastuta selle õigsuse, korralikuse, 
lünkade ega selle alusel tehtu ees  Käesoleva 
andmetelehe kasutajad peaksid oma eesmärgist 
lähtuvalt kontrollima toodete teavet ja sobivust ning 
mitte tegema kaasasoleva või puuduva teabe alusel 
eeldusi. Teabele tuginemisest või selle kasutamisest 
tuleneva kaotuse või kahju eest (sealhulgas 

Teibid

Toote nr: 34725

Sisaldus: Silikoonkummist teip

Säilivusaeg: 24 kuud tootmisest

Sildistuse nr: 11

Tollitariifi kood: 3919 1019

Ohutuskaart: Olemas

Värvus: Must

Mõõdud: 25MM x 16.5M

Külm rabe punkt : -650C max

Temp taluvus: -60 to 200 C

Temp taluvus (ajutiselt): -65 to 260 C

Täielik kõvadus: 24 h

Venivus: 300% (min)

Tõmbetugevus: 4.83 MPa

Dielektriline konstant 1kHz: 2.95

Hajumistegur, 1kHz: <0.0004

Hajumine: <0.0004 faktor, 1kHz 

Dielektriline tugevus: 400 volti/mil., min 

tihedus 0.02”

Mahutakistus: 3 x 1014 oomi/cm, min

Erikaal: 1.12g/ml

Vee imendumine: max 3% massist
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