
Fişa tehnică

SCSI electroizolante – Tuburi flexibile impregnate cu lac siliconic 

GLASS SLEEVES C 

Compoziţie  

Tuburile flexibile SCSI electroizolante sunt obţinute din tuburi din fire de sticlă, ţesute continuu într-o 

tehnologie modernă şi impregnate în lac siliconic. Tuburile sunt realizate în conformitate cu următoarele 

standarde:

– BDS / 8287 – 80 (Bulgarian State Standard)

– DIN 40620; IEC 684 – 1 la 4; EN HD 523 

Proprietăţi 

Tuburile flexibile SCSI sunt tuburi electroizolante foarte flexibile, cu proprietăţi dielectrice, mecanice şi 

chimice excelente  în clasa termică  de izolaţie  H (180 °C).  Suprafaţa  este  lăcuită,  netedă,  lucioasă şi 

neadezivă.  

Utilizare – aplicaţii  

Tuburile flexibile SCSI electroizolante (GLASS SLEEVES C) se utilizează ca materiale electroizolante 

pentru  izolarea  conexiunilor  electrice,  bobine,  suporţi  metalici,  în  construcţia  şi  repararea  motoarelor 

electrice, generatoarelor şi aparatelor electrice industriale sau casnice. 
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Date Tehnice 

Proprietăţile Metode de verificare U. M. Valoarea 

Diametru interior DIN 40620 mm 0,5 ÷ 14

Grosimea nominală a peretelui * DIN 40620 mm 0,35 ÷ 1,00 *

Tensiunea de străpungere * BDS / 8287 kV 4,5 ÷ 8 *

Rezistenţa de volum * BDS / 8287 MΩ 50 ÷ 200 *

Clasa termică IEC 684 – 3 °C 230 (C)

Culoare – – Alb; Negru; ... 

Aspect suprafaţă exterioară BDS / 8287 – 80 – lucios

Flexibilitate, 
mandrinat pe Ø 3 mm, la 23 °C

BDS / 8287 – 80 – fără fisură

* (în raport direct cu diametrul interior)  

Prezentare – dimensionări  

Livrare: Tuburile flexibile SCSI electroizolante (GLASS SLEEVES C) sunt disponibile în gama de 

diametre interioare de: 0,5 mm ÷ 14 mm, în colaci cu lungimea de la 100 m la 400 m. 

Depozitare: nelimitată în condiţii normale de umiditate şi temperatură (20 °C, 50 % u.r.).
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Declaraţie de conformitate 

Toate informaţiile sunt furnizate cu bună credinţă şi sunt bazate pe cunoaşterea actuală a 

materialelor,  experienţa  acumulată  cât  şi  pe  testarea  atentă  a  acestora  în  laboratoarele 

producătorului.  Ele  nu  exonerează  utilizatorul  de  responsabilităţile  ce-i  revin  în  efectuarea 

propriilor sale teste pentru aplicaţiile specifice pe care le are. Informaţia conţinută de această fişă 

este actualizată permanent şi completată dacă este necesar.

                Departamentul                                                      ___Bogdan – Mugurel COJOCARIU 
de        (nume şi prenume) 

     Asigurarea Calităţii
___________________administrator  

(funcţie) 

______________________________ 
(semnatura autorizată şi ştampila)  
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