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гъвкави ленти 
разделително фолио 105.20-01 

 

►Много тънко 
 

►Отлични не-залепващи 
свойства 

  Стойност Тест норма 
Размери 
Дебелина mm 0.050 IEC 60371-2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общо описание 
Разделителното фолио 105.20-01 е фолио за 
еднократна употреба, покрито и от двете 
страни със силиконово покритие. То е част от 
Resin Rich процеса на изолация. 

 
 
 

Приложение 
Разделителното фолио се нанася след основна- 
та изолация (Samicatherm® ) и след като е при- 
ложена проводимата лента. Разделителното фо- 
лио се увива в правата част на намотката, като 
се оставя да се  простира на около 100 мм 
извън притискащите шини. Разделителното 
фолио предотвратява свързването на смолата 
от Samicatherm® към притискащите плочи по 
време на процеса на горещо пресоване. 

 
 
 

Начин на доставка 
Разделителното фолио 105.20-01 обичайно е с де- 
белина 50 микрона (0.050mm) и се доставя оби- 
чайно в пълна ширина на материала от 1000 mm. 

 
 
 

Основни характеристики 
Разделителното фолио 105.20-01 предотвратява 
залепването на намотката към пресата при про- 
цесите на горещо пресоване и подобрява край- 
ната форма на бобината или на шината. 

Технология 
Разделителното фолио 105.20-01 трябва да бъде увито около правата част 
на намотката или шината преди горещото пресоване. 
Фолиото трябва да се отстрани след процеса на пресоване. Ние препоръч- 
ваме да се изчака бобината да се изстуди, за да се отстрани по-лесно. 

 
 
 

Здраве и безопасност 
Препоръчваме да следвате всички стандарти, свързани с безопасност 
и здраве, докато работите с разделително фолио 105.20-01. 

 
 
 
 
 
 

Свойствата на продукта, дадени в тази таблица се основават на резултати от изпитания на типи- 
чен 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 предложе- 
ния, 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 пре- 
тендира 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, за- 
губа 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 предполага- 
ема, 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. 
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