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SX61 árnyékoló buborékfólia 

Leírás 

 Direkt, vagy kiegészítő csomagolásként használható az ESD ér-
zékeny alkatrészek szállítására az EPA-n belül és kívül. 

▪ Fémrétegű tekercs vagy tasak 

▪ Megfelel az MSZ EN 61340-5-1 és az ANSI-ESD S20.20-1999 
szabványnak 

▪ 3 rétegű buborékfóliás anyag 

▪ Külső réteg – SX19 árnyékoló fólia 

▪ Belső réteg – SX10 disszipatív fólia 

▪ Hegeszthető, újrafelhasználható 

▪ Zárható ragasztócsík vagy simítózár segítségével 

▪ Standard tasakok nyomtatva 

▪ ESD jelölés lehetséges a csövön is, folyamatosan nyomva 

Tulajdonságok 

Szín:  rózsaszín/ezüst 

Anyag:  Belső réteg PE fólia (LDPE), külső réteg árnyékoló fólia AL PET 
és PE keverékből 

Erősség:  kb 155 my 

Tartósság: tartós 

Villamos tulajdonságok 

 

 Jellemző érték Szabvány 
 

 

Felületi ellenállás RS  

Elektrosztatikus árnyékolás, energia E 

energiapróba 

<1011 Ω 

< 15 nJ 

 

MSZ EN 61340-5-1 

MSZ EN 61340-5-1  
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Rendelési információk 

▪ 03-0406-20350 SX61 fémrétegű buborékfólia, 350 mm x 100 m 

▪ 03-0406-20600 SX61 fémrétegű buborékfólia, 600 mm x 100 m 

▪ 03-0406-21320 SX61 fémrétegű buborékfólia, 1300 mm x 100 m 

▪ 03-0108-40508 SX61 fémrétegű buborékos tasak, 130 x 200 + 50 mm túlnyúlás 

▪ 03-0108-40609 SX61 fémrétegű buborékos tasak, 150 x 230 + 50 mm túlnyúlás 

▪ 03-0108-40810 SX61 fémrétegű buborékos tasak, 200 x 250 + 50 mm túlnyúlás 

▪ 03-0108-41012 SX61 fémrétegű buborékos tasak, 250 x 300 + 50 mm túlnyúlás 

▪ 03-0108-80406 SX61 fémrétegű buborékos tasak, 100 x 150 + 50 mm túlnyúlás és ragasztócsík 

▪ 03-0108-80508 SX61 fémrétegű buborékos tasak, 130 x 200 + 50 mm túlnyúlás és ragasztócsík 

▪ 03-0108-80609 SX61 fémrétegű buborékos tasak, 150 x 230 + 50 mm túlnyúlás és ragasztócsík 

▪ 03-0108-80810 SX61 fémrétegű buborékos tasak, 200 x 250 + 50 mm túlnyúlás és ragasztócsík 

▪ 03-0108-81012 SX61 fémrétegű buborékos tasak, 250 x 300 + 50 mm túlnyúlás és ragasztócsík 

▪ 03-0108-20305 SX61 fémrétegű buborékos tasak, simítózárral, 76 x 127 mm 

▪ 03-0108-20404 SX61 fémrétegű buborékos tasak, simítózárral, 102 x 102 mm 

▪ 03-0108-20406 SX61 fémrétegű buborékos tasak, simítózárral, 102 x 152 mm 

▪ 03-0108-20508 SX61 fémrétegű buborékos tasak, simítózárral, 127 x 203 mm 

▪ 03-0108-20608 SX61 fémrétegű buborékos tasak, simítózárral, 152 x 203 mm 

▪ 03-0108-20610 SX61 fémrétegű buborékos tasak, simítózárral, 152 x 254 mm 

▪ 03-0108-20810 SX61 fémrétegű buborékos tasak, simítózárral, 203 x 254 mm 

▪ 03-0108-20812 SX61 fémrétegű buborékos tasak, simítózárral, 203 x 305 mm 

▪ 03-0108-21012 SX61 fémrétegű buborékos tasak, simítózárral, 254 x 305 mm 

▪ 03-0108-21014 SX61 fémrétegű buborékos tasak, simítózárral, 254 x 356 mm 

▪ 03-0108-21216 SX61 fémrétegű buborékos tasak, simítózárral, 305 x 406 mm 

▪ 03-0108-21418 SX61 fémrétegű buborékos tasak, simítózárral, 356 x 457 mm 
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