
SP-688

•  Kapton zosilnený sklotextilom
•  vysoká mechanická/ rázová 

pevnosť

SP-609    0.130mm

•  hrubšia verzia
•  viac rigídna
•  väčšia dielektrická pevnosť

PPI 6512

•  Nomex / Akrylové lepidlo 
•  tepelná trieda H

PPI 6610

•  Nomex-mica / gumové 
lepidlo 

•  zlepšená dielektrická sila
 

PPI 6710

•  krepovaný Nomex
•  tepelná trieda F

PPI 7010

•  Kapton / akrylové lepidlo

SP-686-6    0.080mm

•  Nomex zosilnený sklotextilom
•  viac rigídny
•  väčšia dielektrická pevnosť

PPI 6510

•  Nomex / Akrylové lepidlo 
•  tepelná trieda F

SP-515           0.050mm

•  Nomex zosilnený sklotextilom
•  vysoká mechanická pevnosť

UL

IZOLÁCIE VINUTÍ A DRÁŽOK ELEKTRICKÝCH 
STROJOV
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PPI 6510  

polyamidová elektroizolačná páska s vytvrdzujú-
cim syntetickým gumovým lepidlom/ tepelná  
trieda F
Polyamidová (Nomex® ) izolačná páska so syntetickým 
tepelne aktivovaným lepidlom na báze gumy

použitie: 
•  stavba elektrických motorov – uchytenie, kotvenie, 

zväzkovanie
•  výroba trakčných strojov
•  izolácia tyčových vinutí
•  fázová izolácia
•  bandážovanie a obaľovanie cievok

PPI 6512  

polyamidová elektroizolačná páska s vytvrdzujú-
cim polyakrylovým lepidlom/ tepelná trieda H
Polyamidová (Nomex® ) izolačná páska so syntetickým 
tepelne aktivovaným lepidlom na báze živíc

použitie: 
•  stavba elektrických motorov
•  výroba trakčných strojov
•  izolácia tyčových vinutí
•  fázová izolácia, vrstvová izolácia
•  bandážovanie a obaľovanie cievok

PPI 6610  

polyamidová elektroizolačná páska s obsahom 
sľudy s vytvrdzujúcim syntetickým gumovým 
lepidlom/ tepelná trieda F
Polyamidová (Nomex® - mica) izolačná páska s obsahom 
sľudy. Na uľahčenie manipulácie sa dodáva iba s ľahko 
odstrániteľným silikónovým podkladom. Prítomnosť 
sľudy zvyšuje vysoký štandard dielektrickej pevnosti. 
Obsahuje syntetické lepidlo na báze gumy zaručujúce 
dokonalú priľnavosť ku mnohým povrchom. Ak páska 
prejde odporúčaným vytvrdzovacím cyklom, adhezív-
na sila lepidla sa zvýši na hodnoty omnoho vyššie než 
pred týmto procesom (5N/cm).

použitie:  
•  široké použitie pre presné tvarované výseky, stavba 

elektrických motorov, výroba trakčných strojov, 
transformátorov, izolácia tyčových vinutí, fázová izolácia 
generátorov, vrstvová izolácia, bandážovanie a ovíjanie 
cievok

PPI 6710  

krepovaná polyamidová elektroizolačná páska  
s vytvrdzujúcim polyakrylovým lepidlom/ tepelná 
trieda F 
Izolačná páska na báze krepovaného polyimidového 
papiera (Nomex®)

použitie: 
•  špeciálne vhodná na fázovú izoláciu pre svoju väčšiu 

flexibilitu 

SP-515  

Nomex® / sklotextilová elektroizolačná páska
Polyamidová (Nomex®  0.050mm) izolačná páska la-
minovaná so sklenenou tkaninou s polyakrylátovým  
lepidlom. Vyznačuje sa zvýšenou priľnavosťou pre ole-

jové transformátory. Je odolná voči väčšine transformá-
torovým olejom – aj olejom na báze chlóru a freónom.

použitie: 
•  izolácia jadra, vrstiev a vrchné izolácie cievok a olejových 

transformátorov
•  všeobecne elektrická izolácia vyžadujúca vysokú mechanic-

kú pevnosť

SP-686  

Nomex® / sklotextilová elektroizolačná páska/ 
tepelná trieda H
Polyamidová (Nomex®  0.080mm) izolačná páska lami-
novaná so sklenenou tkaninou s polyakrylátovým le-
pidlom. Vyznačuje sa zvýšenou priľnavosťou pre olejo-
vé transformátory. Je odolná voči väčšine transformá-
torovým olejom – aj olejom na báze chlóru a freónom.

použitie:  
•  izolácia jadra, vrstiev a vrchné izolácie cievok a olejových 

transformátorov
•  všeobecne elektrická izolácia vyžadujúca vysokú mechanickú 

pevnosť

SP-609  

Nomex®  410 izolačná páska zosilnená 
sklotextilom/ tepelná trieda H
Polyamidová  (Nomex®  410 - 0.130mm) izolačná páska 
zosilnená sklenenou tkaninou pokrytá syntetickým te-
pelne aktivovaným lepidlom. Lepidlo je odolné voči vy-
sokým teplotám.  SP-609 má vysokú pevnosť v ťahu a 
odolnosť voči roztrhnutiu v kombinácii s vynikajúcimi 
dielektrickými vlastnosťami.

použitie:  
•  izolácia vinutí a drážok pri výrobe elektrických motorov  

a transformátorov

PPI 7010 

polyimidová elektroizolačná páska s vytvrdzujú-
cim polyaktrylovým lepidlom/ tepelná trieda H
UL uznaná
Je založená na polyimidovom filme, ktorý má výnimoč-
nú teplotnú odolnosť, ako aj vynikajúce mechanické a 
elektrické vlastnosti. Odolná voči radiácii. Krátkodobá 
tepelná odolnosť až do 400oC.

použitie:  
•  izolačná páska pre veľmi vysoké teploty
•  pre vysoko náročné použitia vo výrobe trakčných strojov  

a generátorov
•  vonkajší ovin transformátorov, toroidných cievok, motoro-

vých cievok a zvitkovanie kondenzátorových cievok

SP-688  

Kapton® /sklotextil laminát s vytvrdzujúcim 
polyakrylovým lepidlom
Je laminát kaptonu so sklenenou tkaninou navrhnu-
tý pre použitie vo vysokých teplotách a pre miesta  
s vysokým mechanickým namáhaním. Medzi výhody 
patrí vysoká rázová pevnosť a vysoká pevnosť v ťahu  
v oboch smeroch. 

použitie:  
•  izolácia transformátorov, ke sa vyžaduje vysoká mechanická 

pevnosť a teplotná odolnosť 

www.ppiadhesiveproducts.com


