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Párazáró tasak 

Leírás 

 

A páramentesítővel kombinálva kitűnő védelmet nyújtanak az EMI, 
ESD és nedvesség ellen a raktározás és szállítás során. 
 

▪ ESD, EMI és nedvességvédő tulajdonság 

▪ Rányomott ESD figyelmeztető-jelzéssel 

▪ Az egyik rövid oldala nyitott 

▪ Hegeszthető 

▪ Vákuumcsomagolásra alkalmas 

▪ Különböző méretekben áll rendelkezésre 

▪ Csomagolási egység: 100 db / csomag 

  

Tulajdonságok 

▪ Szín: Ezüst 

▪ Anyag: 

 

▪ Vastagság: 

▪ Átlyukasztó szilárdság: 

▪ Vízgőzáteresztés (MVTR): 

▪ Gázáteresztés: 

Többrétegű fólia AL-mall gőzölt PET rétegek 

és PE 

92 μm (± 5 %), vagy 150 μm (± 5 %) 

> 19 lbs 

< 0,01 g 

0,155 cc/m2 24 óra alatt 

Elektromos tulajdonságok 

  

▪ Felületi ellenállás (RS): 

▪ Elektrosztatikus árnyékolás: 

▪ EMI-árnyékolás: 

2 x 1010 Ω 

Energia < 50 nJ 

> 35 dB (1-10 GHz) 

Rendelési információk 

▪ 03-0106-10426 SX33-90 Párazáró tasak, 102 x 660 mm 
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▪ 03-0106-10610 SX33-90 Párazáró tasak, 152 x 254 mm 

▪ 03-0106-10626 SX33-90 Párazáró tasak, 152 x 660 mm 

▪ 03-0106-11014 SX33-90 Párazáró tasak, 254 x 356 mm 

▪ 03-0106-11018 SX33-90 Párazáró tasak, 254 x 457 mm 

▪ 03-0106-11020 SX33-90 Párazáró tasak, 254 x 508 mm 

▪ 03-0106-11026 SX33-90 Párazáró tasak, 254 x 660 mm 

▪ 03-0106-11618 SX33-90 Párazáró tasak, 406 x 457 mm 

▪ 03-0106-11626 SX33-90 Párazáró tasak, 406 x 660 mm 

▪ 03-0106-11818 SX33-90 Párazáró tasak, 457 x 457 mm 

▪ 03-0116-10816 SX33-150 Párazáró tasak, 203 x 406 mm 

▪ 03-0116-11020 SX33-150 Párazáró tasak, 254 x 508 mm 

▪ 03-0116-11030 SX33-150 Párazáró tasak, 254 x 762 mm 

▪ 03-0116-11618 SX33-150 Párazáró tasak, 406 x 457 mm 

 

mailto:iroda@stat-x.com

