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ESD Cellulóz ragasztószalag ESD logóval 

Leírás 

 

Kiváló minőségű, átlátszó ragasztószalag ESD és tisztatéri felhaszná-
lásokra.  
 

 Ragasztószalag disszipatív cellulózból 

 Nagyteljesítményű ragasztó 

 Ideális akrilhoz és üveghez 

 Tisztatérben használható 

 Rányomott ESD jel 

 15 mm, 19 mm, 25 mm vagy 50 mm-es szélességben kapható 

 50 m-es tekercsben kapható 

Tulajdonságok 

 Szín: Átlátszó 

 Kivitel: 50 m Ragasztószalag szigetelő 
PE-magon 

 Anyag: Cellulóz, Öntapadó ragasztó 

 Tekercsszélesség: 15 mm, 19 mm, 25 mm, 50 mm 

 Tekercshosszúság: 50 m 

 Szalagvastagság: 50 µm (± 0,5 µm) 

 PE-Magvastagság: 4 mm 

 PE-Magátmérő: 76 mm (± 2 mm) 

 Rugalmasság: > 60 % 

 Szakítószilárdság: 4,5 kg/cm
2
 

 Ragadás (g/25 mm): 600 g (± 50) 

Villamos tulajdonságok 

 Lehúzásnál keletkezett töltés: ≤ 50 V 

 Felületi ellenállás (RS): Felszín ≤ 1 x 10
9
 Ω 

Ragasztó ≤ 1 x 10
10

 Ω 
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Rendelési adatok 

 932000 002015 TTL15 ESD Cellulóz ragasztószalag ESD logóval, 15 
mm 

 932000 002019 TTL19 ESD Cellulóz ragasztószalag ESD logóval, 19 
mm 

 932000 002025 TTL25 ESD Cellulóz ragasztószalag ESD logóval, 25 
mm 

 932000 002050 TTL50 ESD Cellulóz ragasztószalag ESD logóval, 50 
mm 
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