Scotch™ 404
PÁSKA Z OLEJEM NAPUŠTĚNÉHO KREPOVÉHO
PAPÍRU PRO VYSOKONAPĚŤOVOU IZOLACI
Technické informace
Vysokonapěťová izolační páska s impregnovaný olejem plněným za vysokého tlaku, krepovitý papír. Páska 404 se
používá především k aplikaci izolace na kabelových spojkách a koncovkách v oblasti vysokého napětí. Speciálně vhodný
pro olejové kabely a přechodové spojky . Má vynikající navíjecí vlastnosti. Díky krepovité struktuře se v kabelových
spojkách a v kabelových koncovkách vytváří dodatečný olejový rezervoár. Dodáváme ve vakuovém balení.
Technické údaje
Zkouška

Zkušební metoda

Jednotka

Hodnoty

Tloušťka pásky

VDE 0340

mm

0,38

Pevnost tahu

VDE 0340

N/10 mm

13,4

Protažení při přetržení

VDE 0340

%

56

Dielektrický koeficient

VDE 0303

0,35

Vlastnosti
Tloušťka (mm)
Barva
Teplotní rozsah (°C)
Pevnost tahu N/10 mm
Protažení při přetržení (%)
Měrný vnitřní odpor (Ω x cm)
Izolační pevnost kV/mm

0,38
přírodní hnědá
+80
35
56
1013*
5,8
*Orientační údaj

Rozměry
Páska se dodává v šířce 25 mm a v délce 8 m.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Všechny výroky, technické informace a doporučení týkající se výrobků prodejce vycházejí z informací, které jsou
považovány za spolehlivé, ale jejich přesnost nebo úplnost se nezaručuje. Před použitím výrobku musí uživatel stanovit
jeho vhodnost pro zamýšlený způsob použití. Uživatel přebírá veškerá rizika a odpovědnost jakkoliv související s takovým
použitím.
Jakékoliv výroky nebo doporučení prodejce, které nejsou uvedené v jeho aktuálních publikacích, nebudou mít právní
platnost, pokud nebudou zahrnuty do smlouvy podepsané autorizovaným zastoupením prodejce. Výroky v tomto
dokumentu jsou uváděny místo všech výslovných nebo vyplývajících záruk včetně, ale bez omezení na vyplývající záruky
prodejnosti a vhodnosti pro konkrétní účel, které jsou tímto výslovně popřeny.
Uživatel/zpracovatel musí před použitím/zpracováním stanovit vhodnost výrobku pro plánovaný způsob
použití/zpracování a přebírá veškerá rizika a odpovědnost, které s tím jakkoliv souvisí. Všechny otázky ohledně záruky a
odpovědnosti za tento výrobek podléhají prodejním podmínkám, které se řídí platnými zákony. Jakékoliv výroky nebo
doporučení, které zde nejsou uvedené, nebudou mít právní platnost, pokud nebudou zahrnuty do smlouvy podepsané
našimi zástupci.
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