Produktinformation
3M Scotch™ 1183 avskärmningstejp
3M Scotch™ 1183 skärmningstejp ger exceptionell skärmning av elektromagnetiska fält, UL-godkänd.

Flamhämmande

Störningssignaler

Fördelar

Denna elektriskt ledande tejp ger en utmärkt skärmning av elektromagnetiska fält.
Enhetlig foliesammansättning och dess goda konduktivitet till underlaget ger lågt kontaktmotstånd, vilket är avgörande för
graden av skärmning.
Lödbara och korrosionsresistenta
Akrylbaserad självhäftande, motståndskraftig mot lösningsmedel

Användningsområden

Avskärmning av elektromagnetiska fält
Elektrostatisk urladdning

Produktegenskaper

Kopparfolien är täckt med ett tunt tennskikt
Tennpläteringen som används är kompatibel med en stor mängd grundmaterial, som t.ex. aluminium, bly och tennlegeringar,
samt galvaniserat stål.

Standarder/Godkännanden
UL 510-godkänd
UL File-nummer: E17385

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000128
ETIM 5.0 Class-Description: Tejp

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000128
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Produktinformation
3M Scotch™ 1183 avskärmningstejp
ETIM 6.0 Class-beskrivning: Tejp
Observera:

Vidhäftning (skalningskraft): 3,8 N/10 mm
Rivhållfasthet: 44 N/10 mm

Övrigt:

Contact resistance (in acc. with
MIL-STD-202): 0.005 Ω

Info:

Förvaring: god stabilitet vid förvaring i sval och torr omgivning
(rumstemperatur och ca. 50 % relativ luftfuktighet)

Färg:

Silvergrå (RAL 7001)

Material:

3M skärmtejp av en mjuk tennpläterad kopparfilm med ett
ledande, akryliskt lim.

Temperaturområde:

-10°C till +80°C

Observera

Scotch™ 1183 är ett registrerat varumärke som tillhör 3M
Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först
efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget
Prisinformation.
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Bredd (mm)

Förp. (m)
61721420

3M Scotch 1183 / 9x16,5

9

16,5
61721421

3M Scotch 1183 / 12x16,5

12

16,5
61721422

3M Scotch 1183 / 19x16,5

19

16,5
61721423

3M Scotch 1183 / 25x16,5

25

16,5

3M Scotch™ 1183 avskärmningstejp

Benämning
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