
Termékadatlap 
 

 V01.17 

  

 

 

Az itt szereplő műszaki adatok tájékoztató jellegűek. Széleskörű vizsgálatok alapján lettek összeállítva, azonban jogi 
következmények nem származhatnak belőlük. A termék használata előtt a felhasználónak meg kell határoznia, hogy a termék 
megfelel-e a kívánt felhasználási célnak. Ilyen felhasználás esetén minden kockázatot és felelősséget a felhasználónak kell 
vállalnia. Műszaki kérdéseit a következő e-mail címre küldheti: mailbox.hu@stat-x.com 

Copyright © 2017 Stat-X Austria | France | Germany | Hungary 1/2 

ESD flakonok, tartók, üvegek 

Leírás 

 

 

▪ Széleskörű használat a sokféle kivitelnek 
köszönhetően 

▪ Etoxilezett tercier amin mentes 

▪ Nincs bennük felületaktív anyag 

▪ Nem lépnek reakcióba olyan 
oldószerekkel, mint a TCE és az alkohol 

▪ A vizsgált oldószerek egyikére sem történt 
sem színváltozás, sem más fizikai változás 

▪ A vizsgált DI vízoldatok pH-ja ugyanaz volt 
egy hét eltelte után is 

 

Tulajdonságok 

 

▪ Szín: kék 

▪ Anyag: disszipatív polietilén (PE) 

Villamos tulajdonságok 

▪ Felületi ellenállás (Rs): 109 – 1010 Ω  

 

Rendelési adatok 

 

▪ FD-1-ESD Disszipatív flux tartó, 60 ml, vékony tűvel  

▪ FD-2-ESD Disszipatív flux tartó, 60 ml, közepes tűvel  

▪ FD-3-ESD Disszipatív flux tartó, 60 ml, vastag tűvel  
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▪ SB-32-ESD Disszipatív ivóüveg, 0,95l  

▪ SCB-16-ESD ESD szórófejes flakon, 0,47 l  

▪ SCB-32-ESD ESD szórófejes flakon, 0,95 l  

▪ SD-4-ESD ESD oldószer tartó, 120 ml (4 oz.) normál adagolós  

▪ SD-4-ESD-AS ESD oldószer tartó, 120 ml (4 oz.) finom adagolós, tisztatéri  

▪ SD-6-ESD ESD oldószer tartó, 180 ml (6 oz.) normál adagolós  

▪ SD-6-ESD-AS ESD oldószer tartó, 180 ml (6 oz.) finom adagolós, tisztatéri  

▪ SD-8-ESD ESD oldószer tartó, 240 ml (8 oz.) normál adagolós  

▪ SD-8-ESD-AS ESD oldószer tartó, 240 ml (8 oz.) finom adagolós, tisztatéri  

▪ SMB-16-ESD ESD spray pumpás flakon, 480 ml  

▪ SMB-2-ESD ESD spray pumpás flakon, 60 ml  

▪ SMB-8-ESD ESD spray pumpás flakon, 240 ml  

▪ WB-16-ESD Disszipatív mosó üveg, 480 ml, CS = 10 db  

▪ WB-8-ESD Disszipatív mosó üveg, 240 ml, CS = 10 db  

▪ WHB-16-ESD Disszipatív mosó üveg, hajlított szárral 480 ml  

WHB-8-ESD Disszipatív mosó üveg, hajlított szárral 240 ml  
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