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ESD Jelölőszalag 

Leírás 

 

A gyártás során szükséges egyéni jelzésekhez ideális. 
 

▪ Jelölőszalag mindkét oldalán disszipatív vinylből. 

▪ Rányomott ESD-jelzés a figyelemfelkeltéshez 

▪ Sokoldalú felhasználhatóság 

▪ 4 különböző színből választhat 

▪ 12, 25, 40 és 50 mm-es szélességben kapható 

▪ A jelzőszalag tekercsben, 33 m-es hosszúságban kapható 

Tulajdonságok 

▪ Szín: Piros, kék, fehér, sárga, zöld, 
fekete-sárga, fehér-piros 

▪ Kivitel: 33 m jelölőszalag PE-magon, 
rányomott ESD-Logók 

▪ Anyag: PVC, Vinyl, öntapadó-
ragasztóanyag, PE szigetelő mag 

▪ Tekercsszélesség: 12, 25, 40, vagy 50 mm 

▪ Tekercshosszúság: 33 m 

▪ Szalagvastagság: 0,14 mm (± 0,01 mm) 

▪ Ragasztóvastagság: 0,03 mm 

▪ PVC-vastagság: 0,11 mm 

▪ PE-magvastagság: 4 mm 

▪ PE-magátmérő: 76 mm (± 2 mm) 

▪ Rugalmasság: 150 % 

▪ Szakítószilárdság: 6,25 kg/sq.inch 

▪ Ragadás (g/25 mm): 600 g (± 100 g) 
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Villamos tulajdonságok 

▪ Feltöltődés lehúzásnál: <100 V 

▪ Tipikus felületi ellenállás(RS): Felület        105 Ω – 106 Ω 
Ragasztóanyag 108 Ω - 109 Ω 

 

Rendelési információk 

▪ 932000004012 TR12 ESD jelölőszalag, piros, 12 mm 

▪ 932000004025 TR25 ESD jelölőszalag, piros, 25 mm 

▪ 932000004040 TR40 ESD jelölőszalag, piros, 40 mm 

▪ 932000004050 TR50 ESD jelölőszalag, piros, 50 mm 

▪ 932000005012 TU12 ESD jelölőszalag, kék, 12 mm 

▪ 932000005025 TU25 ESD jelölőszalag, kék, 25 mm 

▪ 932000005040 TU40 ESD jelölőszalag, kék, 40 mm 

▪ 932000005050 TU50 ESD jelölőszalag, kék, 50 mm 

▪ 932000006012 TW12 ESD jelölőszalag, fehér, 12 mm 

▪ 932000006025 TW25 ESD jelölőszalag, fehér, 25 mm 

▪ 932000006040 TW40 ESD jelölőszalag, fehér, 40 mm 

▪ 932000006050 TW50 ESD jelölőszalag, fehér, 50 mm 

▪ 932000007012 TY12 ESD jelölőszalag, sárga, 12 mm 

▪ 932000007025 TY25 ESD jelölőszalag, sárga, 25 mm 

▪ 932000007040 TY40 ESD jelölőszalag, sárga, 40 mm 

▪ 932000007050 TY50 ESD jelölőszalag, sárga, 50 mm 

▪ 932000008012 TN12 ESD jelölőszalag, zöld 12 mm 

▪ 932000008025 TN25 ESD jelölőszalag, zöld 25 mm 

▪ 932000008040 TN40 ESD jelölőszalag, zöld 40 mm 

▪ 932000008050 TN50 ESD jelölőszalag, zöld 50 mm 

▪ 932000009012 TBY12 ESD jelölőszalag, fekete/sárga 12 mm 

▪ 932000009025 TBY25 ESD jelölőszalag, fekete/sárga 25 mm 

▪ 932000009040 TBY40 ESD jelölőszalag, fekete/sárga 40 mm 

▪ 932000009050 TBY50 ESD jelölőszalag, fekete/sárga 50 mm 
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▪ 932000010012 TWR12 ESD jelölőszalag, fehér/piros 12 mm 

▪ 932000010025 TWR25 ESD jelölőszalag, fehér/piros 25 mm 

▪ 932000010040 TWR40 ESD jelölőszalag, fehér/piros 40 mm 

▪ 932000010050 TWR50 ESD jelölőszalag, fehér/piros 50 mm 
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