
 

AC серия стъклолакотръба покрита с акрилна боя 

Тръбата от серията AC е обвивка от фибростъкло, покрита със слой от акрилна боя. Този материал 

принадлежи към термичния клас F (155 ° C) и основните му характеристики са: добра термична 

устойчивост и отлична устойчивост на абразия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трябва да се съхранява на сухо място, вътре в торбите, доставени при покупка, далеч от пряка слънчева светлина, 

атмосферни агенти, химически агенти и пламъци. Времето за съхранение е 12 месеца 

 

Conflict 

Minerals 

Free 

АС2 

Химически характеристики: 

Термален кл: F  

Раб.температура -30°C +155°C  

Пикове за кратки периоди +180°C 
 

Опаковка: 

от 0.5 mm до 4 mm гранки 
от 200 m 
 

от 5 mm до 16 mm гранки от 
100 m 
 

Цвят: 
Стандартният цвят - ярко жълтото. 
Други цветове при поискване. 
 
Забележка: цветовият тон може да варира. Това не 
променя техническите свойства на продукта) 

Размери 

Пробивно напрежение: 

• AC2 - 3000 волта 

Приложения: 

 

• Връзки на двигателя и 

трансформатора 

 

• Окабеляване и защита на 

електрически кабели 

 

• Общи електрически приложения 

Вътрешен диаметър Толеранс Дебелина на стената  

mm mm mm 

0,5   0,37 0,12 

1   0,42 0,12 

1,5   0,42 0,12 

2   0,42 0,12 

2,5   0,42 0,12 

3   0,45 0,12 

3,5   0,45 0,12 

4 + 0,3 - 0 0,45 0,12 

5   0,52 0,12 

6   0,52 0,12 

7   0,52 0,12 

8   0,52 0,12 

9   0,62 0,12 

10   0,62 0,12 

12   0,62 0,12 

14   0,62 0,12 

16   0,72 0,12 

 

Изпитания Резултати 

След топлинна обработка 
Не се забелязва отделяне или счупване 
на покритието след няколко часа на 200°C. 

Ниски температури 
Не се забелязва отделяне или счупване 
на покритието след 60 мин при -10°C. 

Механични 

AC2  е изключително гъвкав 

Приложение в затворени пространства и с 
плътни криви 

Химически 
Перфектна съвместимост с основните 
импрегнационни лакове. 

 

Данните, съдържащи се в този лист, се основават на тестове, които считаме за валидни, но които не 

представляват имплицитна или изразена гаранция. Те могат да се променят по всяко време, в зависимост от 

новите знания или нужди, без предупреждение от производителя 


