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- ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ - 
 
 

7614/АА СИВ ИЗОЛАЦИОНЕН ЛАК ЗА МАГНИТНА СТОМАНА 
 

 
ОПИСАНИЕ 

 

 

7614/AA е водоразтворим сив лак, специално разработен за защита на магнитната стомана (AISI 
класификация: C 6). Магнитната стомана, изолирана с лак 7614/АА, е подходяща за средни и големи 
машини. 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

 

Физически свойства 

 

Външен вид в кутията сив 

Вискозитет във Ford Cup n.4 при 20 °C 100-150" 

Относително тегло  1750-1850 g/l 

рН 8-9,5 

Съдържание на твърдо вещество 71-75% 

Точка на възпламеняване негорим 
 

 

Електрически свойства 

 

Диелектрична якост  2.000 Volts/0,025 mm 

Повърхностно изолационно съпротивление >1000 КΩ/сm 
 

 

Характеристики на втърдения филм 

 

Цвят сив 

Яркост 5-10 

Твърдост на молив > 6Н 

Адхезия GT Ob 

Тест на огъване прът диаметър 3 mm O.K. 

Тест на огъване съгласно DIN 46400 O.K. 

Устойчивост на MEK >100 двойни пасажи 
 

 

http://www.albesiano.com/
http://www.vonroll.com/
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Устойчивост на разтворители 
 

Толуен отлична 

Нафта разтворител отлична 

Ксилен отлична 

Минерално масло (потапяне за 24 ч. при 150 °C)  отлична 

 
 
Приложение 
 

 

Дебелина на втвърдения филм 7 микрона ± 3 

Разредител вода от чешмата 

Процент на разреждане </= 15% 

Вискозитет на приложение във Ford Cup n.4 при 20 °C  22-28" 

Метод на прилагане ролиране или пръскане 

Втвърдяване 25" при 320 °C 

 
Съхранение и стабилност 
 

Срокът на годност 7614/АА е 9 месеца при стайна температура (max 30°C) в оригинални затворени 
опаковки. 
Съхранявайте на хладно място, далеч от пряка слънчева светлина и източници на топлина. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Внимание: Всички инструкции, информация и приложения, свързани с този продукт се основават на технически спецификации, които смятаме за 
надеждни, и са осигурени като пример, според нашия опит в приложение. Те не се създават никаква гаранция, а само представляват отправна точка 
обект на промени, в зависимост от приложението и вида на материала, който ще бъде третиран. Преди употребата на продукта потребителят, трябва да 
определи пригодността за използването по предназначение, поемайки всички рискове и отговорност за каквото и да се случи във връзка с прилагането. 
Производителят и/или продавачът няма да се счита за отговорен за каквато и да е злополука, загуба или повреда (незабавна или последваща), 
произхождащи от използването и/или невъзможността за използване на съответния продукт. Albesiano Sisa Vernici srl си запазва правото да променя или 
изменя по всяко време и без предупреждение техническите спецификации на продукта, описани в този информационен лист. 
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Този документ отменя и заменя всички предишни такива. 
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