
Rășină EG

universal

Rășina EG poate fi utilizat pentru următoarele tipuri de cabluri: joasă 
tensiune cu izolație polimerică și cabluri cu izolație HIU până la 1 kV, 
cabluri de tecomunicații cu izolație polimerică sau HIU, cabluri de
semnalizare și cabluri de medie tensiune (ca protecție mecanică și protecție 

Teste
• DINVDE0278-631-1
Condiții de depozitare / Perioada de

• 40 luni în ambalajul original, 
temperatura de depozitare:

Caracteristici
• Două componente
• Practic și ușor de utilizat
  datorită pungii cu 2 camere
• Turnare ușoară a rășinii
• Etanșeitate perfectă la apă
• Rezistență la alcaline
• Rezistență la radiații UV
• Fără Halogen
• Nu este dăunătoare pentru mediu
• Rezistență mecanică ridicată
• Rezistență electrică excepțională
• Aderență excelentă la toate tipurile de cabluri
• Pozabil și la temperaturi scăzute.

Tip Conținut 
ml

Cod

EG

80 80 134999

143 143 124909

286 286 124986

370 370 124962

464 464 124989

730 730 124990

1000 1000 124992

1150 1150 124901

1500 1500 124991

2000 2000 132206

împotriva umezelii).

două componente

valabilitate

între      și15°C 35°C

Date tehnice Valoare

Punct de aprindere-  rășina (pungă deschisă)
Punct de aprindere - întăritorul (pungă deschisă)

> 200 °C
> 200 °C

Timp de întărire pentru 300 ml mixat la:
5 °C

23 °C

35 °C

40 minute

23 minute

15 minute

Temperatura maximă atinsă la procesul de întărire 80 °C

Contracție maximă după întărire 4 .0 %

Densitate 1 .10 g/cm³

Rezitență la impact  > 10 kJ/m²

Duritate 55 Shore D

Inflamabilitate  Categoria 2C

Absorbția de apă

(42 d at 50 °C)

Coroziune electrolitică A 1

Tensiune de test, 1 minut la
23 °C

80 °C

> 20 kV

> 20 kV

Factor de disipare dielectrică
23 °C și 1 kHz

23 °C și 50 Hz

0 .05

0 .08

Constantă dielectrică la

23 °C și 1 kHz
23 °C și 50 Hz

5 .3

5 .1

Rezistență Tracking KA 3c

Temperatura de funcționare -40 °C până la +105 °C
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