
Полиуретанови стъклолакотръби тип POL4 
 

POL4 са стъклолакотръби от висококачествен фибростъклоимпрегнирани с полиуретанов лак, 

специално създаден за изолация и връзка за електрически двигатели. Дебелината на стена 

осигурява по-висока устойчивост, дори при тежки условия, а специалната смола позволява да 

се поддържа добро взаймодействие. 

 

 
Термични характеристики: 
Термичен клас: F 
Работна температура. -30°C +155°C 
Максимална температура за кратко време: 185°C 

 

Стандартни опаковки: 
При диаметър от 0.5 мм до 4 мм 
Руло от 200 м 
При диаметър от 5 мм до 20 мм 
Руло от  100 м 

 

Цвят: 
Жълто-Амбра е стандартният цвят.  
Други цветове при поискван 
 

Забележка: цветовият тон може да варира. 
Това не променя техническите свойства на продукта 

Пробивно напрежение: мах 4000 V 
 

Приложения 
• Електроуреди. 
• Връзки на двигателя и трансформатора. 
• Осветление. 
• Общи електрически приложения. 
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След термична 
обработка 

Не се наблюдават пукнатини или отлепване 
на обвивката при работа 168 часа на 260°C 

Пробивно напрежение трябва да бъде най-
малко половината от оригинала след 
топлинна обработка от 168 часа при 260°С 

Размери 
мм 

Толеранс на 
диам. 

Дебелина на 
стената 

0,5 ± 0.3 / -0 0,45 ±0,12 

1,0 ± 0.3 / -0 0,45 ±0,12 

1,5 ± 0.3 / -0 0,45 ±0,12 

2,0 ± 0.3 / -0 0,45 ±0,12 

2,5 ± 0.3 / -0 0,45 ±0,12 

3,0 ± 0.3 / -0 0,47 ±0,12 

3,5 ± 0.3 / -0 0,47 ±0,12 

4,0 ± 0.3 / -0 0,47 ±0,12 

5,0 ± 0.3 / -0 0,50 ±0,12 

6,0 ± 0.3 / -0 0,50 ±0,12 

7,0 ± 0.3 / -0 0,50 ±0,12 

8,0 ± 0.3 / -0 0,55 ±0,12 

9,0 ± 0.3 / -0 0,55 ±0,12 

10,0 ± 0.3 / -0 0,65 ±0,15 

14,0 ± 0.5 / -0 0,65 ±0,15 

16,0 ± 0.5 / -0 0,65 ±0,15 

20,0 ± 0.5 / -0 0,65 ±0,15 

 
Основни свойства 

 

 

Free 

POL4 стъклолакотръбата се характеризира с голяма здравина на стената, 
съпротивление на опън, огъване и вибрации. Устойчивост на продукта е голяма дори и след 
рязане с автоматична машина.Той има добра устойчивост на химикали като разтворители, 
киселини, масла.  

Не се засяга от мухъл или гъби 

Данните, съдържащи се в този технически информационен 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 


