
POL4x2   -   Тръба от Фибростъкло + Полиуретан с двойна стена
POL4 е висококачествена тръба от фибростъкло + полиуретано, специално създадена като свързваща 
изолация за електрически двигатели. Изработена е от оплетка POL4, оплетена и покрита с уплътнение от 
POL4, създавайки двойна стена на тръбата.
Отличната здравина на стената осигурява висока устойчивост дори при тежки условия, докато специалната 
смола позволява да се поддържа добра съвместимост.

Топлинни свойства:

Топлинен клас: F
Работна темп. -30°C +155°C
Пикове при 185°C

Опаковане:

от 2 mm до 4  mm ролки от 200 m

от 5 mm до 16 mm ролки от 100 m

Цвят:

кехлибарено-жълт

Пробивно напрежение:

сухо разкъсване (100°C)  8000 Volt

Приложения:

• домакински уреди
• двигатели и

трансформатори
• лека промишленост
• общи електрически

приложения

Сертификати:

Размери:

вътр. диам.mm. толеранс на диам.
дебелина на стената

Min. Max 

2 + 0.3 / -0 0.7 1.3 

2,5 + 0.3 / -0 0.7 1.3 

3 + 0.3 / -0 0.7 1.3 

3,5 + 0.3 / -0 0.7 1.3 

4 + 0.3 / -0 0.7 1.3 

5 + 0.3 / -0 0.7 1.3 

6  0.3 / -0 0.7 1.3 

7  0.3 / -0 0.7 1.3 

8  0.3 / -0 1 1.8 

9  0.3 / -0 1 1.8 

10  0.3 / -0 1 1.8 

12  0.5 / -0 1 1.8 

14  0.5 / -0 1 1.8 

Основни свойства:

Свойства Резултати

след термично 
стареене

Никакво напукване или огъване след 168 или 260°C

Минималното пробивно напрежение трябва да бъде 
поне половината от номиналното след 168 или 260°C

Трябва да се съхранява на сухо място, в пластмасови торби, далеч от пряка слънчева 
светлина, атмосферни влияния, химически материали, директни източници на 
топлина или пожар. Времето за съхранение е 12 месеца.

Дадените по-горе стойности се считат за точни и се дават само като информация. Тъй 
като условията за използване са извън нашия контрол, ние предлагаме на клиента да 
потвърди стойностите и съвместимостта на продукта преди неговото използване. Ние 
не гарантираме и не поемаме никаква отговорност за конкретна употреба.

          Превод СИБЕЛ ООД 




