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ESD kefék és ecsetek 

Leírás 

 

 

Megfelel az ESD érzékeny alkatrészek és berendezések biztonságos tisztítására.  
 

▪ Anyagában disszipatív műanyag nyél 

▪ Disszipatív szálak 

▪ ESD érzékeny alkatrészek tisztításához 

▪ Megakadályozza a sztatikus feltöltődést a tisztítási műveletek során 

▪ Különböző változatokban elérhető 

▪ Megfelel az MSZ EN 61340-5-1 szabványnak 

 

 

Tulajdonságok 

▪ A normál kefékkel ellentétben ezen ESD kefék használata során nem képződik sztatikus töltés a tisztítandó munkadarabon. 

▪ A kefék disszipatív műanyag nyélből- és műanyag sörtékből állnak. 

Elektromos tulajdonságok 

  

Szabvány 

 

Jellemző érték 

▪ Felületi ellenállás (RG): MSZ EN61340-5-1 < 1011 Ω 
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Rendelési információk 

 

▪ 921400 000012  B901 kefe H=180 mm, sörte SZxM 35 x 16 mm 

 

▪ 921400 000013  B902 kefe 175 mm, sörte SZxM 58 x 16 mm 

 

▪ 921400 000014 B903 kefe 225 mm, sörte SZxM 90 x 20 mm 

 

▪ 921400 000015 B904 lapos ecset 170 mm, sörte SZxM 57 x 25 mm 

 

▪ 921400 000016  B905 lapos ecset 140 mm, sörte SZxM 44 x 24 mm 

 

▪ 921400 000017  B906 lapos ecset 140 mm, sörte SZxM 30 x 25 mm 

 

▪ 921400 000018  B907 körömkefe, sörte SZxM 90 x 45 x 21 mm 

 

▪ 921400 000020 B909 körecset 120 mm, sörte SZxM 10 x 18 mm 

 

▪ 921400 000021  B910 ecset 145 mm, sörte SZxM 16 x 5 mm 

 

▪ 921400 000022 B911 lapos ecset 360 mm, sörte SZxM 210 x 48 mm 

 

▪ 921400 000023 B912 lapos ecset 245 mm, sörte SZxM 125 x 33 mm 
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