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NOMINAL VALUES

ผลิ ตจากซิ ลิ โคนคุ ณภาพสู งใช้ พันกั นซึ มปิ ดรอยรั1 ว
แตก ร้ าว ซ่ อมแซมเครื/ องมื อและอุ ปกรณ์ ต่ างๆ
มี คุณสมบั ติทนความร้ อน ทนนํ3 ามั น ทนสารเคมี
และสามารถเป็ นฉนวนไฟฟ้าทนแรงดั นสู ง

ข้ อมู ลต่ อไปนี+ เป็ นข้ อมู ลทดสอบที4 ยึดตามมาตรฐานของ
PSTC และการทดสอบความยึ ดติ ดของ เทปกาวตาม
มาตรฐานของ ASTM รวมถึ งการทดสอบตามมาตรฐาน
ในอุ ตสาหกรรมอื- นๆ ข้ อมู ลนี* ไม่ ควรนํ ามาใช้ เป็ นข้ อมู ล
จํ าเพาะของสิ นค้ าตั วนี3

ทนอุ ณภู มิสูงได้ มากถึ ง 180 องศาอย่ างต่ อเนื* องและ
เป็ นฉนวนกั นไฟได้ สูงถึ ง 69,000 โวลต์ เทปประกอบ
ด้ วยสาร Inorganic Silicone ที# ผ่านการอบ อย่ างเต็ มที,
ตั วเทปฉาบด้ วยสาร Silicone ที# มีคุณสมบั ติ ยึ ดติ ดกั น
ได้ ด้วยแรงกด และสามารถหลอมประสาน ตั วเองเป็ น
เนื$ อเดี ยวกั นได้

Backing

Silicone Rubber

Colour

Many colours

Thickness (±%)

0.50mm ± 0.02mm

Bond Strength (MIL-I46852C)

10.70 (N/25mm)

การใช้ งาน

Elongation (ASTM D-412)

612%

ใช้ พันท่ อร้ อยสายไฟ
ท่ อลม
ท่ อสารเคมี
ท่ อส่ งของเหลว ท่ อยางหม้ อรถยนต์ กั นนํ' าได้ ดี
ซ่ อมแซมงานใต้ น- ํ าได้
ซ่ อมจุ ดรั4 วตามสายยาง
หรื อจุ ดรั) วใต้ น0 ํ า

Tensile Strength (ASTM D-412)

1,200psi

Fusion (ASTM D-4388)

Pass

Temperature Range
(Operating)

-50ºC to +260ºC
(-58ºF to +500ºF)

ALTERNATIVE TO:

Water Absorption (ASTM D-570)

0.38%

3M 70

Ozone/UV Resistance (ASTM D-4325)

Pass (visual)

Di-electric Strength (ASTM D-149)

34.70 (kV/mm)
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