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Смола 
 
 
 
DOLPHON CC-1180 LoV 
 

▪   Епоксидна смола за импрегниране 
 

▪   Нисък вискозитет 
 

▪   Висока устойчивост на влага и химикали 
 

▪   Не съдържа ЛОС 
 

▪   Отлично проникване 
 

▪   Добри електрически и механични свойства 
 

▪   Клас Н, UL одобрена (файл OBOR2.E317427) 
 

Описание 
Еднокомпонентна епоксидна смола без разредител, разработена за процеси на 
атмосферно потапяне и VPI. Добри свойства на адхезия върху желязо, стомана, алуминий, 
мед, покрити проводници без корозионен ефект. 

 
Приложение 
Импрегниране на ниско напрежение ротори, статори, намотки и средно напрежение въртящи 
машини с подходящи слюдени ленти. 
 
Насоки за обработка 
Атмосферно потапяне 
1. Предварително загрейте детайла до 40-50 °C максимум 
2. Потопете в смолата за 5 до 20 минути 
3. Оставете да се отцеди за 20 минути минимум 
4. Време за втвърдяване 2-3 часа при температура от 160 °C или 4-5 часа при температура от 
150 °C (температурата трябва да се измерва върху модула). 

VPI процес 
1. Предварително загрейте детайла до над 105 °C 
2. Охладете до 40-50 °C 
3. Поставете детайла в камерата за VPI процеса 
4. Подайте смола към камерата и импрегнирайте под налягане 1-20 mbars за 30 минути 
5. Освободете вакуума и приложете налягане 1-5 bars за 1-3 часа (според налягането и 
дизайна на машината) 
6. Освободете налягането и оставете детайлът да се отцеди за минимум 30 минути 
7. Време за втвърдяване 2-3 часа при температура от 160 °C или 4-5 часа при температура от 
150 °C (температурата трябва да се измерва върху модула). 
 
Ако се очакват високи механични или химически натоварвания по време на работа, се препоръча 
по-дълго време на втвърдяване. 
 
 Здраве и безопасност 
Продуктът е предназначен само за професионална употреба. За допълнителна информация, моля, 
вижте информационния лист за безопасност.  

http://www.vonroll.com/
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Съхранение и срок на годност 
Срокът на годност е 12 месеца, когато се съхранява в оригинална запечатана 
опаковка, при максимална температура 25 ° C, защитена от директна слънчева 
светлина и други източници на топлина. По-висока температура може да се постигне за 
кратък период от време. 

Физически свойства Метод на 
изпитване МЕ Стойност 

Плътност @ 25°C   1,15 

Вискозитет Brookfield при 25 °C DIN 53018 mPa.s 300 - 800 

Време за желиране @ 165 °C  минути 3 - 6 

Загуба на тегло при втвърдяване  % ˂1,5 

Твърдост Shore D ISO 868  80 - 90 

Механични свойства Метод на 
изпитване 

МЕ Стойност 

Якост на свързване (MW 35 проводник втвърдяване 2 
часа @ 160 ⁰С) 

IEC 60133, метод В 
(хеликоидална 
намотка) 

N ˃260 

@ 150 ⁰С  N ˃50 

Топлинни свойства Метод на 
изпитване 

МЕ Стойност 

Топлинен клас UL1446, усукани 
двойки, MW35  H/180 °C 

Топлинна проводимост DIN EN 821 W/m.K 0.2 

Химически свойства Метод на 
изпитване 

МЕ Стойност 

Водопоглъщане, 24 ч. @ 25 °C ISO 62 % ˂0,3 

Водопоглъщане, 7 дни @ 25 °C ISO 62 % ˂1 
 

Електрически свойства Метод на 
изпитване МЕ Стойност 

Диелектрична якост @ 25 °C (25μm) ASTM D-115 KV/mm ˃88 

CTI IEC 60112 V ˃600 

Обемно съпротивление IEC 60646-2 Ω.cm ˃1015 

Обемно съпротивление след 7 дни потапяне във вода IEC 60646-2 Ω.cm ˃1014 

Повърхностно съпротивление IEC 60464-2 Ω ˃1014 

Повърхностно съпротивление след 7 дни потапяне във 
вода IEC 60464-2 Ω ˃1013 

Диелектрична константа εr @ 25°C ASTM D-150  3.2 

Фактор на разсейване tgδ @ 25°C ASTM D-150  0.023 
 
Отговорност 
Информацията в този информационен лист трябва да се разбира като насока и е обща информация. Това не е обвързващо за Von Roll и не оправдава в никакъв 
случай никаква отговорност. Von Roll си запазва правото да променя информацията по всяко време. 
Свойствата на продуктите, описани в този информационен лист се базират на резултатите от тестването на типичен материал, произведен от участващите фирми на 
Von Roll Holding Ltd. (по-долу наречен Von Roll). Някои вариации в свойствата на продукта са типични. Коментари или предложения, отнасящи се до всеки предмет, 
различен от свойствата на продукта, се предлагат само за да привлекат вниманието на крайния потребител или друго лице към съображения, които могат да бъдат от 
значение при независимото определяне на използването и / или начина на използване на продукта. Von Roll не претендира и не гарантира, че използването на 
продукта му ще има резултатите, описани в този информационен лист, или че предоставената информация е пълна, точна или полезна. Потребителят трябва да 
тества продукта, за да определи неговите свойства и неговата годност за предвидената употреба. Von Roll изрично отказва всякаква отговорност за каквито и да е 
щети, вреди, наранявания, разходи или разходи на което и да е лице, произтичащи пряко или косвено от разчитането на това лице на каквато и да е информация, 
съдържаща се в този информационен лист. Нищо, съдържащо се в този информационен лист, не представлява представителство или гаранция по никакъв начин. Von 
Roll не дава никакви гаранции в този информационен лист, изразени или подразбиращи се, включително всяка подразбираща се гаранция или годност за определена 
употреба или цел. Von Roll в никакъв случай не носи отговорност за случайни, примерни, наказателни или последващи вреди. 
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