
3M Dział Elektroenergetyczny
 

teraz w nowej cenie

Temflex™ 1500 – taśma elektroizolacyjna z PCW 

Samogasnąca taśma z miękkiego PCW o grubości 0,15 mm  

i mocnej warstwie klejącej wykonanej na bazie kauczuku,  

do zastosowań w przemysłowych i górniczych instalacjach 

elektrycznych wymagających wysokiej klasy izolacji.

Klasyfikowana jako typ IEC 60454-3-1-5/F-PVCP/90  

oraz K-10 według VDE.

1500 VDE
Temflex



Temflex™ 1500 
Charakteryzuje się wysoką odpornością mechaniczną  
i elektryczną. Dostępna w dziesięciu barwnych odmianach. 
Jest odporna na ścieranie i wilgoć, kwasy, zasady i zmienne 
warunki atmosferyczne. Doskonale przylega do podłoża, 
zapewniając dobre zabezpieczenie mechaniczne. 

Taśma stosowana do izolacji elektrycznej, mocowania  
i wiązkowania przewodów instalowanych wnętrzowo  
lub napowietrznie, oznaczania kolorami, odtwarzania 
zewnętrznych powłok kabli w mufach energetycznych, 
izolowania przewodów strzałowych w górnictwie, łączenia  
i naprawy kabli górniczych i przewodów oponowych.

Rozmiar Stara cena za rolkę Nowa cena
15 mm x 10 m 2,35 zł 1,90 zł
19 mm x 20 m 5,89 zł 4,90 zł

Cecha Jednostka Temflex™ 1500

Dostępne rozmiary [mm x m] 15x10, 19x20,19x25, 25x25

Kolor czarny, niebieski, brązowy, żółty, 
żółto-zielony, szary, pomarańczowy, 
czerwony, biały, fioletowy, zielony

Nośnik/materiał PCW

Nominalna grubość [mm] 0,15

Wytrzymałość na rozciąganie [N/mm] >15

Siła zrywająca [N/10mm] >20

Wydłużenie przy zerwaniu [%] >125

Przyczepność do płyty stalowej [N/10mm] 2,4

Przyczepność do siebie [N/10mm] 2,2

Wytrzymałość dielektryczna [kV/mm] 40

Rezystywność skrośna [Wxcm] 1010

Temperatura pracy ciągłej [°C] +90

Minimalna temperatura podczas nawijania [°C] 0

Oddziaływanie korozyjne A/B 1,8

Palność Bu 1

Zestaw promocyjny 
Temflex 1500 Multikolor  
30 kolorowych rolek taśmy  
+ Apteczka 3M Nexcare

Apteczka 3M Nexcare First Aid Kit 
to zestaw plastrów i materiałów 
opatrunkowych pasujący na każdą 
okazję – na co dzień, na urlop, na 
wycieczkę. Apteczka ta to element 
przydatny każdej aktywnej osobie 
jak również stanowi doskonałe 
wyposażenie każdego samochodu.

W jednym opakowaniu apteczki 3M 
Nexcare First Aid Kit znajduje się:

- para rękawiczek,

-  dwie wielkości samoprzylepnych 
opatrunków jałowych,

-  trzy wielkości i rodzaje sterylnych 
plastrów opatrunkowych,

- chusteczki oczyszczające,

-  dwie wielkości sterylnych pasków 
do zamykania ran Electro Department
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