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TECHNICAL DATA SHEET 
 

คุณลักษณะ 
ผลิตจากซิลิโคนคุณภาพสูงใช้พันกันซึมปิดรอยรั1 ว 

แตก ร้าว ซ่อมแซมเครื/ องมือและอุปกรณ์ต่างๆ 

มีคุณสมบัติทนความร้อน ทนนํ3 ามัน ทนสารเคมี 

และสามารถเป็นฉนวนไฟฟ้าทนแรงดันสูง 

 

ทนอุณภูมิสูงได้มากถึง 180 องศาอย่างต่อเนื* องและ 

เป็นฉนวนกันไฟได้สูงถึง 69,000 โวลต์ เทปประกอบ 

ด้วยสาร  Inorganic Silicone ที# ผ่านการอบ อย่างเต็มที,  

ตัวเทปฉาบด้วยสาร Silicone ที# มีคุณสมบัติ ยึดติดกัน 

ได้ด้วยแรงกด และสามารถหลอมประสาน ตัวเองเป็น 

เนื$ อเดียวกันได้ 

    

การใช้งาน 
ใช้พันท่อร้อยสายไฟ ท่อลม ท่อสารเคมี 

ท่อส่งของเหลว ท่อยางหม้อรถยนต์ กันนํ' าได้ดี 

ซ่อมแซมงานใต้นํ- าได้ ซ่อมจุดรั4 วตามสายยาง 

หรือจุดรั) วใต้นํ0 า 
 
ALTERNATIVE TO: 
 

3M 70 

NOMINAL VALUES 
 

ข้อมูลต่อไปนี+ เป็นข้อมูลทดสอบที4 ยึดตามมาตรฐานของ 

PSTC และการทดสอบความยึดติดของ เทปกาวตาม 

มาตรฐานของ ASTM รวมถึงการทดสอบตามมาตรฐาน 

ในอุตสาหกรรมอื-นๆ ข้อมูลนี* ไม่ควรนํามาใช้เป็นข้อมูล 

จําเพาะของสินค้าตัวนี3  

 
Backing    Silicone Rubber  
 
Colour Many colours 
 
Thickness (±%)   0.50mm ± 0.02mm 
 
Bond Strength (MIL-I46852C)  10.70 (N/25mm) 
 
Elongation (ASTM D-412)  612% 
 
Tensile Strength (ASTM D-412)  1,200psi 
 
Fusion (ASTM D-4388)  Pass 
 
Temperature Range   -50ºC to +260ºC 
(Operating)   (-58ºF to +500ºF) 
 
Water Absorption (ASTM D-570) 0.38% 
 
Ozone/UV Resistance (ASTM D-4325)   Pass (visual) 
 
Di-electric Strength (ASTM D-149) 34.70 (kV/mm) 
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While we believe them to be reliable, the statements and information herein are only for general guidance and are not warrants or guarantees 
or accuracy and completeness. The user must, by test or otherwise, determine suitability for this purpose. QRAMO MATERIALS MAKE 
NO OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTY OF 
MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. This product will be free from defects in material and 
workmanship at time of shipment. If this product is defective, your exclusive remedy and Qramo’s sole obligation shall be, at Qramo’s option, 
to replace the product or refund the purchase price. No one is authorized by us to make oral warranties. We reserve the right to make changes 
without notice or obligation in our products and publications. Copyright © 2019 Qramo Materials. All rights reserved. 
 
 

	


