TEKNISK DATABLAD

VANDTÆT KRYMPESAMLING
Kabelsamler forbedret med slidresistent nylonisolering og smeltbart
klæbemiddel.
Krympeforhold for isoleringen 2:1.
Vibrationsresistent med en høj brudstyrke.
Høj temperaturresistens.
Hurtig og handy i brug.
Særdeles resistent over for vibrationer og slitage.
Resistent over for hydraulikolie, opløsningsmidler, dieselolie, benzin, saltvand,
batterisyrer, bremsevæske,...
Høj isolerende resistens.
3 transparente farvekoder for varierende diametre med verifikation af
forbindelsen.

Produkt [SUX]

Tekniske info

Karakteristika
• Isoleringsresistens: Megohms 10//BS3//ES.
• Dielektrisk resistens: 2,5 kilovolt.
• Kemisk resistens: dieselolie, bremsevæske,
frostvæske, 5 % saltvand, motorolie,...
• Opløsningsmiddelresistens: isopropylalkohol,
trichloroethylen, benzin.
• Konstant temperatur: fra -55°C til 125°C.
• Minimum krympetemperatur: 180°C.
• Spænding: maksimum 600 volt.
• Krympeforhold: ca. 2:1.
• Elektriske egenskaber: 1000 volt forårsager
ødelæggelse, isoleringsresistens 10//BS3//ES
Megohms.

Emballage

• Sealflux isolerer og beskytter elektriske forbindelser mod, at der
sker mekaniske skader, og at ledningen uhensigtsmæssigt trækkes
ud.
• Sealflux skaber en stærk, miljøvenlig forseglet kabelsamling.
Krympecylinder eller klemmen, indkapslet i et robust nylonrør med
et specielt varmesmeltningsklæbemiddel, modstår ødelæggelser
forårsaget af slitage, hakker og snit.
• Sealflux bibeholder fleksibiliteten og slagfastheden længe efter, at
lignende produkter er blevet skøre.
• Farverne hos Sealfux er koder til nemt at kunne identificere
wirediameter, selv om de er transparente ved kontrollen af den
færdige samling.
Anvendelsesomrader

Sealflux - glidestik- rød 6,35mm - 50stk

834610000

Sealflux - glidestik - blå 6,35mm - 50stk

834620000

Sealflux - ring tunge - blå 6,50mm - 50stk

832620000
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værksteds- og karosseriarbejde
indbyggede bilradioer og alarmsystemer
montering af trækkroge
lastbil- og busproduktion
landmænd, entreprise-området, maskiner til jordarbejde
signalering og neonlys
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Elektriske tilslutninger

Sealflux

Sealflux - Ring tunge - gul 6,50mm - 50stk

832630000

Sealflux - ring tunge - gul 10,50mm - 50stk

832130000

havebrug og udendørs belysning
elektrisk installation og vedligeholdelsesservice
reparation af værktøj og maskiner
industrielle vedligeholdelsesopgaver
skibsbygning- og reparation
forlystelsesparker

Anvendelse
• Demonter kablet ved +/- 6 mm, placer det i en passende Sealflux.
• Klem Sealflux sammen mekanisk.
• Varm Sealflux isolator op med en varmekilde (fx Novaflame Multi Torch).
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Elektriske tilslutninger

•
•
•
•
•
•

