
SIATECZKA MIEDZIANA F13159
Dzianina miedziana w postaci spłaszczonego rękawa 25mm

OPIS
Siateczka miedziana F13159 jest elastyczną dzianiną wykonaną z pojedynczego wyżarzanego drutu
miedzianego  elektrolitycznego  Cu-ETP  o  wysokiej  przewodności  elektrycznej  i  cieplnej.  Drut
miedziany  jest  ocynowany.  Grubość   drutu  0,13mm.  Siateczka  jest  oferowana  w  postaci
spłaszczonego rękawa i zwinięta w postaci taśmy. 

ZASTOSOWANIE
 ekranowanie kabli i przewodów zasilających, sterowniczych, komunikacyjnych i transmisji 

danych
 odtwarzanie ekranów kabli i przewodów uszkodzonych lub łączonych
 odprowadzanie ładunków elektrostatycznych              
 ciągłość uziemienia w złączach kablowych 
 ochrona mechaniczna

ZALETY PRODUKTU
 wysoka elastyczność
 do zastosowań wewnętrznych jak i zewnętrznych
 odporna na warunki atmosferyczne, zmianę temperatur, UV
 wykonana z miedzi elektrolitycznej o wysokiej przewodności elektrycznej i cieplnej (zgodnie

z EN 13 602)
 łatwość w użyciu
 powłoka z cyny o grubości 0,1μm (klasa A – NFC 31 111)
 pleciona z 1 drutu przez 26 igieł z ilością ok 61±5 oczek na 100mm
 wykonane w EU zgodnie z europejskimi standardami
 odporność temperaturowa -55oC do +105oC
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WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Jednostka Wartość nominalna

Gramatura g/m 10 do 12

Szerokość po spłaszczeniu mm 25 ±2

Średnica otwartej siateczki mm 16

Grubość drutu miedzianego mm 0,13

Powłoka cynowa - klasa A – NFC 31 111

Grubość powłoki cynowej μm 0,1

Wytrzymałość temperaturowa oC -55 do +105

Pakowanie:
Siateczka miedziana dostarczana jest w postaci rolki taśmy o typowej długości 100mb. Rolka jest
zafoliowana i zabezpieczona przed niekontrolowanym rozwinięciem się. 

Powyższe dane techniczne opierają się na przeprowadzonych testach i doświadczeniach producenta, wg naszej opinii wiarygodnych i niezawodnych.
Nie dają one jednak pełnej gwarancji i nie zwalniają użytkownika od przeprowadzenia prób i testów, właściwych dla konkretnego zastosowania.
Uprzejmie informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek powstałe szkody czy straty, także w stosunku do osób trzecich.

Dystrybutor w Polsce: 
INTRA Sp. z o.o., ul. Siostrzana 28, 93-350 Łódź, 
tel. +48 42 678 01 94,  +48 42 678 02 69
e-mail: info@intra.biz.pl
www.intra.biz.pl
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