
SP-2627

•  odľahčená verzia PPI 1711A

PPI 6180

•  nevystužený kraft papier
•  tepelne aktivované lepidlo

H-200

•  bandáž z impregnovaného 
skleneného vlákna

•  tepelná trieda H

RD-323B

•  obojstranná páska na 
báze flysu na lepenie 
prešpánových listov pri 
stavbe kostry cievok

PPI 1017

•  obojstranná verzia PPI 1016
•  spájanie lepenkových častí 

transformátora

SP-799S

•  odľahčená verzia PPI 1711A
•  vyššia priľnavosť – okamžitá 

lepivosť 

RD-974B

•  papierová páska  
so sklovláknami  
pre náročné zaťaženie

F-155

•  bandáž z impregnovaného 
skleneného vlákna

•  tepelná trieda F

PPI 1016

•  polyesterová páska  
s akrylovým lepidlom 
odolným voči olejom
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0.025mm

ULPPI 1711A

•  sklotextil / Polyester laminát 
s lepidlom odolným voči 
olejom



PPI 1016  

polyesterová samolepiaca páska s vytvrdzujúcim 
polyakrylátovým lepidlom/ tepelná trieda B
dostupná aj so zákazníckou potlačou

UL uznaná
použitie: 
•  izolácia olejom plnených transformátorov, zaliepanie 

vnútorných cievok kondenzátorov, záverečné obaľovanie 
živicových kondenzátorov

•  izolácia fáz a koncov cievok
•  spevňovanie okrajov drážkových izolácií a všeobecne 

pre drážkové izolácie
•  izolácia jadra, vrstiev a vrchné izolácie cievok 

a transformátorov
•  prelepenie spojov prívodov na konečnú izoláciu
•  odolná proti väčšine transformátorových olejov vrátane 

chlórovaných olejov

PPI 1017 

polyesterová samolepiaca elektroizolačná páska 
s vytvrdzujúcim polyakrylovým typom lepidla na 
oboch stranách/ tepelná trieda B
použitie: 

PPI 1017 sa používa na upevnenie súčiastok na doske 
plošných spojov, pridržiavanie a všeobecnú izoláciu 
cievok vinutých na tŕň pre transformátory, relé  
a rezistory, olejom plnené transformátory.

RD-323B 

obojstranná páska odolná transformátorovému 
oleju
na báze netkaného flysu s obojstranne naneseným 
vytvrdzujúcim akrylovým lepidlom

Po vytvrdení podľa odporúčaní je lepidlo odolné voči 
všetkým typom transformátorových olejov

použitie: 
•  RD-323B sa používa pri výrobe olejových transformátorov, 

obzvlášť pri zliepaní prešpánových listov (lepeniek)  
pri výrobe jadra transformátora

PPI 1711A    SP-799S

polyester/sklotextil laminát s vytvrdzujúcim 
polyakrylovým lepidlom/ tepelná trieda B
páska na báze polyesterového filmu (0.025mm)  
laminovaného so sklotextilom s polyakrylovým typom  
lepidla

PPI 1711A sa vyznačuje zvýšenou počiatočnou lepi-
vosťou pre olejom plnené transformátory 

Po odporúčanom vytvrdení je odolná voči väčšine 
transformátorových olejov vrátane chlórovaných ole-
jov a freónov.

použitie: 
•  izolácia jadra, vrstvová a konečná izolácia cievok olejom 

plnených  transformátorov
•  všeobecne elektroizolačná páska pre izolácie s vysokou 

mechanickou pevnosťou 

RD-974B  

papierová páska so sklovláknami pre olejové 
transformátory
Na báze olejom saturovateľného papiera, ktorý 
je laminovaný sklenými vláknami orientovanými  
v pozdĺžnom smere. Na tento laminát je nanesené 
polyakrylové vysokolepivé lepidlo, odolné voči 
transformátorovým olejom. RD-974-B vykazuje 
vynikajúcu pevnosť v ťahu, skombinovanú s vysokou 
lepivosťou, ktorá zaručuje, že po ovinutí pásky cez seba 
a po odporúčanom vytvrdení sa dosiahne kvalitný 
spoj. RD-974-B poskytuje stabilnú izolačnú vrstvu, 
ktorá je odolná voči vačšine transformátorových 
olejov. Papierový nosič umožňuje dobrú nasýtiteľnosť 
aj medzi jednotlivými ovinmi pásky, čím sa zabraňuje 
vzniku vzduchových bublín medzi vrstvami, ktoré by 
mohli viesť ku korónovému výboju. 
použitie:
•  Izolácia jadra, vrstiev a vrchná izolácia cievok a olejových 

transformátorov.
•  bandážovacia  páska pre náročné zaťaženie v stredných 

a veľkých suchých transformátoroch

PPI 6180  

tepelne aktivovaná páska na báze kraft papiera/
tepelná trieda E
požitie: 
•  zlepovanie lepenkových platní (prešpán) pri výrobe 

olejových transformátorov 
•  odolná voči transformátorovým a silikónovým olejom
•  tepelne aktivované lepidlo

F-155    H-200

bandáž  z impregnovanej  sklenej tkanice 
Špeciálna tkanica  zložená z paralelne krútených 
sklenených vlákien typu E, ktoré sú impregnované 
termosetickou polyesterovou živicou. Vďaka použitiu 
sklenených vlákien má produkt veľmi vysokú 
mechanickú pevnosť, ktorá sa zvyšuje po vytvrdnutí 
lepidla teplom. Výrobok je dodávaný navinutý na 
kotúči samonosne – bez linera a vykazuje miernu 
lepivosť už aj pri izbovej teplote, čo uľahčuje 
bandážovanie.

použitie:
•  obaľovanie oceľových a medených pásov vysokovýkonných 

transformátorov
•  bandážovanie v AC/DC motoroch, trakčných motoroch 

a generátoroch

www.ppiadhesiveproducts.com


