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Disszipatív PE-tasak 

Leírás 

 

Nem érzékeny alkatrészek csomagolása az EPA terültére történő 
kockázatmentes bevitelhez. 
 

▪ Disszipatív LDPE-fólia 

▪ Amin- és Amidmentes 

▪ Rányomott ESD jellel és gyártási számmal 

▪ Rövid oldalon nyitott 

▪ Hegeszthető 

▪ Újrahasznosítható 

▪ Különböző méretekben kapható (az eltérés tűréshatára +/- 5%) 

Tulajdonságok 

▪ Szín: Rózsaszín 

▪ Anyag: PE-Fólia (LDPE) 

▪ Vastagság: simítózárral 60 µm 
nélkül 80 μm 

▪ Tartósság: 

▪ Használati információ: 

12 hónap 

Nem alkalmas az elektrosztatiku-
san érzékeny eszközök (ESDS) 
csomagolására! 

A gyakorlat azt mutatja, hogy a 24 
hónapja optimális környezetben 
tárolt tasakok villamos tulajdonsá-
gai változatlanok! 

Villamos tulajdonságok 

 Szabvány Jellemző érték 

▪ Felületi ellenállás (RS): MSZ EN 61340-2-3 < 1 x 1011 Ω 
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Rendelési információk 

Tasak simítózár nélkül 

(méretek: tasak szélessége x tasak hossza) 

 

03-0101-10305  SX10-80 tasak, 76 x 127 mm 

03-0101-10406  SX10-80 tasak, 100 x 150 mm  

03-0101-10508  SX10-80 tasak, 130 x 200 mm  

03-0101-10610  SX10-80 tasak, 150 x 250 mm  

03-0101-10810  SX10-80 tasak, 200 x 250 mm  

03-0101-10816  SX10-80 tasak, 203 x 406 mm  

03-0101-11012  SX10-80 tasak, 250 x 300 mm  

03-0101-11014  SX10-80 tasak 254 x 356 mm 

03-0101-11216  SX10-80 tasak, 300 x 400 mm  

03-0101-11518  SX10-80 tasak, 381 x 457 mm 

03-0101-11620  SX10-80 tasak, 400 x 500 mm  

03-0101-12024  SX10-80 tasak, 500 x 600 mm 

 

Tasak simítózárral 

(méretek: tasak szélessége x tasak hossza) 

 

 

03-0101-70810  SX10-60 tasak, simítózárral, 203 x 254 mm  

03-0101-70305  SX10-60 tasak, simítózárral, 80 x 120 mm 

03-0101-70406  SX10-60 tasak, simítózárral, 100 x 150 mm  

03-0101-70610  SX10-60 tasak, simítózárral, 150 x 250 mm  

03-0101-71012  SX10-60 tasak, simítózárral, 250 x 300 mm  

03-0101-71014 SX10-60 tasak, simítózárral, 250 x 350 mm  

03-0101-71216  SX10-60 tasak, simítózárral, 300 x 400 mm 
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Fóliacső szintetikus magon 

(méretek: tasak szélessége x tasak hossza) 

 

 

03-0301-10100C  SX10C-80 Disszipatív PE fóliacső,100 mm x 250 m 

03-0301-10130C  SX10C-80 Disszipatív PE fóliacső,130 mm x 250 m 

03-0301-10150C  SX10C-80 Disszipatív PE fóliacső,150 mm x 250 m 

03-0301-10200C  SX10C-80 Disszipatív PE fóliacső,200 mm x 250 m 

03-0301-10250C  SX10C-80 Disszipatív PE fóliacső,250 mm x 250 m 

03-0301-10300C  SX10C-80 Disszipatív PE fóliacső,300 mm x 250 m 

03-0301-10400C  SX10C-80 Disszipatív PE fóliacső,400 mm x 250 m 

03-0301-10500C  SX10C-80 Disszipatív PE fóliacső,500 mm x 250 m 

03-0301-10600C  SX10C-80 Disszipatív PE fóliacső,600 mm x 250 m 

 

További vastagságok kérésre elérhetőek! 
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