Pracujte vždy jako

profesionálové

Vyzkoušejte
praktická řešení od 3M
Elektroizolace
Izolační pásky Temﬂex™ 1300 a Temﬂex™ 1500
Kvalitní a spolehlivé izolační PVC pásky jsou dobře ohebné a velmi pevné. Drží dlouhodobě přilepené.
Nabízíme různé rozměry a deset barevných variant.

Izolační páska Scotch 780
Velmi kvalitní izolační PVC páska určená i do drsnějšího prostředí. Její aplikace je možná v rozsahu teplot
od -10 °C do +90 °C.

Izolační páska Scotch™ Super 33+
Tato PVC páska je považována za nejkvalitnější izolační pásku na trhu. Je určena pro nejnáročnější podmínky
a aplikace v rozsahu teplot od -18 °C do +105 °C.

Za studena smrštitelné trubice řady 8420
EPDM trubice jsou určeny k izolaci plastových i gumových vodičů a kabelů do 0,6/1 kV a s řízením pole až do 35 kV.
Vyznačují se dobrou teplotní stabilitou, trvalou pružností a pevným sevřením a to bez použití plamene.

Opravy a rozvody kabelů
Gumová samosvařitelná páska Scotch™ 2228 (samovulkanizační)
Tato vysoce kvalitní dvousložková izolační páska je vhodná k opravám kabelových plášťů, jako základní
izolace do 1 kV a jako doplňková izolace na VN aplikace. Je tvořena silnou vrstvou mastixu na vnitřní straně
a EPR vrstvou na straně vnější.

Gumová samosvařitelná páska Scotch™ 2151 (samovulkanizační)
Má vynikající elektrické a tepelné vlastnosti. Je vhodná k izolaci kabelu do 0,6 kV, k opravám kabelových
plášťů a k utěsnění proti vlhkosti. Páska je vyrobena z EPR a dodávána na lineru. Po navinutí se s 100%
protažením vytvoří homogenní, kampaktní izolační hmotu.

Za studena smrštitelné trubice řady 8420
EPDM trubice jsou určeny k izolaci plastových i gumových vodičů a kabelů do 0,6/1 kV a s řízením pole
až do 35 kV. Vyznačují se dobrou teplotní stabilitou, trvalou pružností a pevným sevřením po aplikaci.

Teplem smrštitelné kabelové manžety HDCW
Teplem smrštitelné opravné kabelové manžety s lepidlem jsou určeny k opravám kabelových plášťů
bez přerušení kabelu. Aplikují se nasunutím na kabel z boku a poté se zapnou ocelovou sponou.
Zahřátím manžety dojde ke smrštění a voděodolnému zatěsnění pláště.

Kabelové lubrikanty Lub-I
Průhledné gely na vodní bázi významně snižující odporové tření povrchu, a tím umožňují rychlé a šetrné
protažení vodičů a kabelů do trubek a lišt.

Armorcast
Tato páska je vyrobena ze syntetického materiálu nasyceného jednosložkovou pryskyřicí. Pryskyřice při styku
s vodou a vzduchem vytvrdne a vytvoří mechanickou ochranu na úrovni pancíře.

Metalická a optická strukturovaná kabeláž nabízí vysoký výkon, nákladovou efektivitu a řešení
přizpůsobené dle požadavků zákazníka. Jednoduchá instalace a použití.
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Svazkování a značení kabelů
Průmyslové štítkovače PL100, PL200 a PL300
Využijete k profesionálnímu popisování kabelů, vodičů, svorkovnic, popisných polí a rozvodných skříní.
Díky 3M štítkovačům s elektrosymboly odvedete profesionální a čistou práci, šetříte čas a náklady.

Scotchﬂex™ páska na principu suchého zipu
Lehce ohebná, tenká nylonová ﬁxační páska na principu suchého zipu je určena k rychlému stahování
a ﬁxaci kabelů. Vyznačuje se velkou mechanickou pevností.

PVC pásky Temﬂex™ 1300 a Temﬂex™1500
Kvalitní a spolehlivé izolační PVC pásky jsou dobře ohebné a velmi pevné. Drží dlouhodobě přilepené.
Nabízíme různé rozměry a deset barevných variant.

Izolační páska Scotch™ 35
Vysoce kvalitní izolační páska je barevnou variantou pásky Scotch™ Super 33+. Pásku lze použít
i ke značení vodičů a kabelů v nejnáročnějších podmínkách s aplikací v rozsahu teplot od -18 °C do +105 °C.

Spojování kabelů
Teplem smrštitelné trubice s lepidlem
Nabízíme smršťovací poměr až 4,5 : 1. Teplotní rozsah použití je -55 °C až 130 °C, minimální smršťovací
teplota 135 °C, dielektrická pevnost 8 kV/mm u typu HDT-A a 20 kV/mm u typu MDT-A.

Zářezové konektory Scotchlok™
Zářezové konektory umožňují praktické řešení při spojování dvou či tří žil v malém prostoru. Doporučujeme
UY2 ke spojení dvou žil o průměru 0,4 - 9 mm² a 316 IR ke spojování dvou až tří žil o průměru 0,5 - 1,5 mm².

Multisprej Scotch™ 1640
Multisprej využijete jako mazivo, čistič povrchů, odstraňovač koroze, lepidel a asfaltu. Je přilnavý
k oceli, snižujíce povrchové napětí a odvodňuje. Má vysokou elektrickou pevnost pro použití v citlivých
mikrospínačích. Je neutrální ke všem běžným povrchům a neobsahuje silikonovou nebo graﬁtovou služku.

Zalévané spojky 91-NBA
Přímé spojky s plastovým pouzdrem a dvousložkovou zalévací pryskyřicí Scotchcast™ 470 v provedení
bez spojovačů umožňují komfortní aplikaci spojky na nestíněné kabely.

Ochrana zdraví při práci
Dorazové a protivibrační materiály (Bumpon)
Pružné polyuretanové dorazy a nožičky tlumí hluk a vibrace. Aplikují se jednoduchým nalepením na očištěný
povrch.

Osobní ochranné pomůcky
Moderní a spolehlivé osobní ochranné pomůcky k ochraně sluchu, zraku, hlavy a obličeje maximalizují
bezpečnost a pohodlí zaměstnanců na pracovišti.

3M Česko, spol. s r.o.
Elektro&Telekomunikace
V Parku 24
140 00 Praha 4
Tel.: 261 380 111
Email: 3MCesko@3M.com
Web: www.3M.cz/elektro

Elektro_4.indd 2

22.7.11 15:54

