
 

Öntapadó Polyimid fólia (C556) 

Magas hőállóságú ragasztószalag 

Műszaki adatlap – Műbizonylat – Gyártói Megfelelőségi Nyilatkozat 

 

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. 
 

 
Forgalmazó:  Tel.:  +36 23/427-470 
F A R I X  K F T   Fax:  +36 23/427-427 
2040 Budaörs   e-mail:  tapes@farix.hu 
Kamaraerdei út 5.  web:  www.farix.hu 

 

 

Hordozóanyag: 25 µ vastag poliimid fólia (kapton) 

 
Ragasztóréteg: Egyik oldalon szilikon ragasztóréteg 
 

Méret:  Szélesség: tetszőleges méretben  
 Tekercshossz: 33fm 
 Cséve átmérő:  76 mm  

Szin:  amber – barnás 

 
Műszaki adatok:  

Tulajdonság Mértékegység Érték Teszt Eljárás 

Hordozó vastagsága µ 25 Scapa 

Ragasztóréteg vast. µ 43  

Teljes vastagság  µ 69 Scapa 

Tapadás acélhoz N/25mm 6,8 PSTC01 
Szakítószilárdság N/25mm 132 PSTC02 

Szakadási nyúlás % 60 PSTC02 

Átütési feszültség KV 6.8  

 
Felhasználás:  Felhasználható magas hőmérsékletű festésnél (porszórásánál), nyomtatott áramkö-

ri lemezek (NYÁK) aranyozott érintkezőinek hullámforrasztás előtti maszkolására. 
Tekercsek, transzformátorok, motorok magas hőállóságú (H – hő osztályú) szigete-
lésére. 

Előnyös tulajdonságok:  
- ellenáll a legtöbb alkohol, észter, keton, és olaj származéknak 
- maszkolás esetén visszamaradás mentesen távolítható el 
- vegyi hatásoknak ellenáll 
- elektromos szigetelőképesség kíváló 
- lángálló 
- UL 510 elfogadása van. File szám.: E175052 
- Folyamatos hőállóság: 180 °C – H hőosztály 
- Rövididejű hőállóság: 260 °C – 20 percig 

Műbizonylat:  A termék az európai szabványoknak megfelel 

A termék cikkszáma:  Polyimid (C556) kapton + Szilikon  
A termék beazonosítási adatai:  tetszőleges szélesség, 33fm hosszú 
Gyártási dátum:  A Farix Kft. belső ügyviteli rendszere tartalmazza, amely az 
 eredeti vevőszámla segítségével visszakereshető. 
Megfelelőségi nyilatkozat érvényességi ideje: 2021. december 31. 


