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A felhasználásra vonatkozó információink tanácsadásunk, legjobb tudásunk szerint történik. Ez nem mentesíti Önöket azonban attól, hogy saját 
kísérletekkel vizsgálják meg azt, hogy az általunk szállított termékek tökéletesen megfelelnek- e az Önök által elvégezni kívánt technológiai eljárásnak, 
illetve feladatnak. Az alkalmazás, feldolgozás a mi felügyeletünk nélkül, és ezért kizárólag az Önök felelősségére történik. Mi biztosítjuk termékeink 
kifogástalan minőségét, általános eladásra és szállításra vonatkozó feltételeink szerint. Az ismertetőnkben szereplő adatok a gyártó cég adatlapja alapján 
került kiállításra, amely gondos vizsgálatokon alapul. 
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Hordozóanyag: Poliisobutilén (PIB) alapú, önhegedő gumi 

Ragasztóréteg: nincs  
 

Méret:  Szélesség: 19, 25, 38 mm (rendelhető: 50 mm ) 
 Tekercshossz: 10 fm 
 Cséve átmérő:  38 mm 

Védőpapír:  fekete műanyag 
 

Szín:  fekete 
 

Műszaki adatok:  
Tulajdonság Mértékegység Érték Teszt Eljárás 

Teljes vastagság  mm 0,5  

Szakítószilárdság MPa 2 BS 903 

Szakadási nyúlás % 900 BS 903 

Ellenállás Ohm.m 1.5 x 1013 ASTM D257 

Átütési feszültség KV/mm 42 ASTM D149 

Hőállóság °C -40 és +90 között ASTM D149 
 

Felhasználás:  A műanyag védőfólia eltávolítása után a PIB-szalagot eredeti hosszának háromszo-
rosára megnyújtva, bandázsolással kell felvinni a kör vagy négyzet keresztmetszetű 
kábelekre, csatlakozókra. Előnyösen használható kábelcsatlakoztatásokhoz, szigete-
lésekhez (46kV-ig), általános javításokhoz, pl. korróziógátló bevonatoknál. Segítség-
ével vízzáró kötések alakíthatók ki, polietilén bevonatú, telekommunikációs kábelek 
és kábelcsatlakozások föld alatti és feletti szerelésénél.  

 

Előnyös tulajdonságok:  
- vízállósága (alámerítés esetén is!!) kitűnő 
- kiválóak az elektromos szigetelő tulajdonságai 
- megnyújtást és feltekerést követően azonnal elkezd összehegedni 
- sokféle kábel szigetelésénél alkalmazható pl.: polietilén, etilén propilén,  

gumi, PVC, butil és neoprén. 
- ózonnak kiválóan ellenáll 
- UV- és öregedésállósága kiemelkedő 

Műbizonylat:  A termék az európai szabványoknak megfelel 

A termék cikkszáma:  Önhegedő gumi (2501) PIB fekete 
A termék beazonosítási adatai:  10 fm tekercshossz,  19, 25,38 mm szélesség 
Gyártási dátum:  A Farix Kft. belső ügyviteli rendszere tartalmazza, amely az 
 eredeti vevőszámla segítségével visszakereshető. 
 

Megfelelőségi nyilatkozat érvényességi ideje: 2021. december 31. 


