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Intertape 4238 

►Изключителна якост на опън

►Лепкаво лепило по целия изолационен

материал 

►Висока устойчивост на продупчване

Общо описание: 
Висока якост на опън, подложка, съвместима с агресивни лепила, 
за употреба при различни режими на тежки изолационни и 
поддържащи приложения. Полиестерният филм от 1,4 mil 
придава висока устойчивост на продупчване, на абразия и на 
разнищване на краищата. Тази лента е много устойчива на 
химикали, разтворители и стареене, и предлага висока 
диелектрична якост и изолационна устойчивост. Продуктът е 
устойчив на следните трансформаторни масла: Shell Diala F, 
Ninas 10 vetro GBN, Esso BP univolt 50, Silicon Oil Dow Corning 
561A, Apar, Savita oils съгласно IEC 60296. 

Приложение 
- Като изграждаща лента, интензивно използвана за различни

поддържащи функции в средни или големи , сухи или
маслени трансформатори

- Поддържане при тежки натоварвания, бандажиране,
свързване в сноп, анкериране, укрепване

Условия на съхранение 
За най-добър срок на годност температурата на съхранение 
трябва да бъде: 

15 ˚C до 25 ˚C 
относителна влажност 40% +/- 30% 

Срок на годност 
4238 може да се съхранява при стайна температура за най-малко 
24 месеца. 
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►Висока абразивна устойчивост и устойчивост
на разнищване на краищата
►Отлична устойчивост на масла за
трансформатори (на фирмите Shell, Nynas,
Esso, Apar, Savita)

Стойност Тест норма 

Подложка 
полиестерен 
филм/стъклено 
влакно 

Дебелина на подложката mm 0,165 ASTM-D1000 

Дебелина mm 0,19 ASTM-D1000 

Цвят прозрачен 

Якост на опън N/25 mm 1647 ASTM-D1000 

Разтегляне % 7,5 ASTM-D1000 

Пробивно напрежение V 6000 ASTM-D1000 

Изолационно 
съпротивление 

MOhm 10E4 ASTM-D1000 

Лепило 
термо-
реактивно 
акрилно 

Адхезия към стомана N/25 mm 12,25 ASTM-D1000 

UL файл # E 20780 

CSA файл LR 94980 

Фактор на корозия А 1.0 ASTM-D1000 

Запалимост BU 2 VDE 0304 

Изолационен клас ˚С F / 155 ASTM-D1000 

Свойствата на продукта, дадени в тази таблица се основават на резултати от изпитания 
на типичен материал, произведен от дъщерните фирми на Von Roll Holding Ltd. (по-долу 
изписани като Von Roll). Типични са известни изменения в качествата на продукта. 
Забележки или предложения, отнасящи се до всичко друго, освен за качествата на 
продукта, се предлагат за разглежданe само на вниманието на крайни потребители или 
други личности, което може да има отношение в независимото определяне на употребата 
и/или начина на ползване на продукта. Von Roll не претендира или гарантира, че 
използването на продукта ще има резултатите, описани в тези данни, или че 
информацията, която се подава е пълна, точна и използваема. Потребителят трябва да 
пробва продукта, за да определи качествата и тяхната пригодност за неговите нужди. Von 
Roll специално се отказва от каквато и да е отговорност за всякаква щета, вреда, 
нараняване, загуба на средства към който и да е човек, в следствие на пряка или непряка 
зависимост на този човек от каквато и да е информация, съдържаща се в тези данни. 
Нищо съдържащо се в тази брошура с данни не представлява задание или гаранция, 
както и които и да са други материали. Von Roll не дава каквито и да са гаранции в тази 
брошура с данни, изобразена, или предполагаема, включително каквито и да са гаранции 
или съответствие за частична употреба или цели. Von Roll в никакъв случай няма да бъде 

отговорен за случайни, примерни, наказателни или последователни щети. 


