
Termékadatlap  
V07 15  

 

Az itt szereplő műszaki adatok tájékoztató jellegűek. Széleskörű vizsgálatok alapján lettek összeállítva, azonban jogi következmények 

nem származhatnak belőlük. Műszaki kérdéseit a következő e-mail címre küldheti: mailbox.hu@stat-x.com. 
We believe all the information in these pages including technical data to be reliable. However, we make no warranties expressed or 
implied and assume no liability regarding any use of this information. For technical support please write to mailbox.hu@stat-x.com. 

Copyright © 2015 Stat-X Austria | Czech | France | Germany | Hungary | Poland 1/2 

ESD szivacsok termékadatainak áttekintése  
Katalógus termékek  

Csomagolásra, párnázásra és mechanikai behatások elleni védelemre 

Disszipatív, puha, poliuretán (PU) szivacs SX-A110/35 

„Tojástartós“ változatban is elérhető 
 
                Szín                                rózsaszín  
                Sűrűség                          21 Kg /m³  
                Nyomáserősség            4 kPa  
                Felületi ellenállás         107 -1011 Ω  
                Szerkezet                       nyitott cellás  
 
Rendelési információ:  
 
03-0207-42535 Rózsaszínű, disszipatív, puha, PU szivacs 250 x 350 x 10 mm  
03-0207-43555 Rózsaszínű, disszipatív, puha, PU szivacs 350 x 550 x 10 mm  
03-0207-40100 Rózsaszínű, disszipatív, puha, PU szivacs 1020 x 1020 x 10 mm  
03-0207-40200 Rózsaszínű, disszipatív, puha, PU szivacs 2020 x 2020 x 10 mm 

 
 

Vezetőképes, puha, poliuretán (PU) szivacs E103/23 
 
„Tojástartós“ változatban is elérhető 
 
            Szín                                fekete 
            Sűrűség                          23 Kg /m³  
            Nyomáserősség            3,5 kPa 
            Felületi ellenállás         103-104 Ω 
            Szerkezet                       nyitott cellás 

 
 Rendelési információ:  

 
03-0207-10003 Villamosan-vezető, puha, PU szivacs, 250 x 350 x 6 mm 
03-0207-10004 Villamosan- vezető, puha, PU szivacs, 350 x 550 x 6 mm 
03-0207-10021 Villamosan- vezető, puha, PU szivacs, 350 x 550 x 20 mm 
03-0207-10100 Villamosan- vezető, puha, PU szivacs, 1000 x 1000 x 10 mm 
03-0207-10200 Villamosan- vezető, puha, PU szivacs, 2000 x 1000 x 10 mm 
03-0207-10052 Villamosan- vezető, puha, PU szivacs, 330 x 210 x 15 mm, öntapadó 
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Csatlakozók benyomására és különösen nehéz tárgyak párnázására 
  

Vezetőképes, kemény, polietilén (PE) szivacs E103/XAC 32 

 

Öntapadó fóliával, kivágott és egyedi méretekben is rendelhető 
 
Szín   fekete 
Sűrűség   32 Kg /m³ 
Nyomáserősség  90 kPa 
Felületi ellenállás  103-104 Ω  
Szerkezet   zárt cellás 
 
Rendelési információ: 
 
03-0207-20100 Villamosan-vezető, kemény, PE szivacs 1000 x 1000 x 5 mm 
03-0207-20001 Villamosan- vezető, kemény, PE szivacs, 250 x 350 x 6 mm 
03-0207-20002 Villamosan- vezető, kemény, PE szivacs, 350 x 550 x 6 mm 
03-0207-20210 Villamosan- vezető, kemény, PE szivacs, 2000 x 1000 x 6 mm 
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