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Asztalborítás 

Leírás 

 

Egyedi méretre szabható alapberendezés az ESD védett 
munkahelyre. 
 

▪ Ellenállóképes, tartós kétrétegű kombinált burkolat 

▪ Hő és forrasztóónálló 

▪ Oldószer-, sav-, alkáli- és olajálló 

▪ Disszipatív felsőrész és vezetőképes alsó réteg 

▪ Szürke, kék, zöld és bézs felületű kapható 

▪ 0,80 m, 0,90 m, 1,20 m –es szélességben kapható 

▪ 10 méteres tekercsben és vágva, kisebb méretekben is kapható 

Tulajdonságok 

▪ Szín: Felület: szürke, kék, zöld, bézs 
Alj: fekete 

▪ Anyag: Kétrétegű, szintetikus gumi 

▪ Szélesség: 0,80 m, 90 m, 1,20 m 

▪ Vastagság: 2 mm 

▪ Tekercshosszúság: 10 m 

▪ Keménység: Felület 65 Shore 
Alj 66 Shore 

▪ Szakítószilárdság: Felület 114 kg/cm2 
Alj 112 kg/cm2 

▪ Rugalmasság: Felület 370 % 
Alj 380 % 

Villamos tulajdonságok 

▪ Levezetési ellenállás (RG): Felület < 109 Ω 
Alj < 105 Ω 
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Rendelési információk 

▪ TGH120 Asztalborítás szürke, 1,20 m, 10 m-es tekercsben 

▪ TGH80 Asztalborítás szürke, 0,80 m, 10 m-es tekercsben 

▪ TGH90 Asztalborítás szürke, 0,90 m, 10 m-es tekercsben 

▪ TNH120 Asztalborítás zöld, 1,20 m, 10 m-es tekercsben 

▪ TUH120 Asztalborítás kék, 1,20 m, 10,0 m-es tekercsben 
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