
LAC DE ACOPERIRE 327 EZ

STANDARD DE FIRMĂ NR.196/2000

TIPUL PRODUSULUI: Lacul de acoperire seria 327 este un produs pe bază de răşini sintetice, având fin 
dispersaţi diverşi pigmenţi anorganici, cu uscare la temperatura camerei.

PROPRIETĂŢI:                    Produs ce are proprietăţi semiconductoare şi anti – fluvii. Aceasta permite            
clasarea lui în categoria lacurilor cu înaltă rezistenţă specifică.

  Rezistenţă bună la umiditate, praf.
 Are bună aderenţă pe suport din materiale electroizolante, cupru, fier, aluminiu.

DOMENII DE APLICARE: Produsul se utilizează la acoperirea barelor, conexiunilor inelelor de susţinere ce 
   intră în construcţia maşinilor şi generatorilor electrici de înaltă putere. 

 Acoperă lacul semiconductor seria 326 pentru a-l feri de praf, umiditate,    impurităţi.

CARACTERISTICI TEHNICE:

Nr.
crt

Caracteristici tehnice Condiţii de admisibilitate Metode de analiză

Specificaţii de livrare
1. Aspect brun cărămiziu vizual

2.
Timp de scurgere cupă STAS ф 4 mm, (220C ± 2),
sec.

35 – 50 SR EN ISO 2431/AC-2003

3. Conţinut de substanţe nevolatile, 2h la 1200C, % 62 ±2 SR EN ISO 3251-2003
4. Masă volumică, Kg/l 1,25 – 1,35 SR EN ISO 2811-2002
5. Timp de uscare (220C ± 2),tip D, ore 24 SR CEI 60464 - 2
6. Miscibilitate diluant 327 Corespunde Cf. metodei CS 56/99

Se încadreazăconform HG 735/2006 în categoria A, subcategoria i, SBS, valoare limită
COV (de la 01.01.2010): 500 g/l, conținut  maxim de COV pentru produsul gata de 
utilizare 495 g/l. (dilutie  maxima:  10 p.g D 351/100 p.g. L327)

PROPRIETĂŢILE PELICULEI:

Caracteristicile peliculei uscate

7. Rezistenţă de suprafaţă, Ω 1x1012 – 9x1011 Cf. metodei CS 56/99

8.
Tensiunea  de amorsare superficială la înaltă tensiune
(curent alternativ), 50 Hz, V / cm 6.500 – 8.500 Cf. metodei CS 56/99

Observaţii: La recepţionarea produsului se verifică caracteristicile de la punctele 2,3,5 şi 7. Celelalte caracteristici constituie probe de tip.
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DILUANT RECOMANDAT: Diluant seria 351. (dilutie  maxima:  10 p.g D 351/100 p.g. L 327)

METODE DE APLICARE: Pensulare.

CONDIŢII DE APLICARE:  Temperatura de aplicare: min. 15ºC
 Diluţie aproximativă: până la 10 % .
 Vâscozitate de aplicare, cupa DIN, Ф4, 20ºC: 35 – 40 sec..
 Se aplică două sau trei straturi astfel încât pelicula de lac uscată să aibă caracte-

risticile electrice impuse.

MODALITĂTI DE AMBALARE: Cutii de tablă de 5 l, 1L,  sau 20 l, închise etanş.

MĂSURI DE SIGURANTA SI            Se vor lua toate măsurile de protecţie a muncii impuse de lucrul cu substanţe
SECURITATE A  MUNCII            inflamabile.

                           Vopsirea se va face numai în spaţii bine ventilate.
    Focul deschis şi fumatul sunt interzise.
    Se recomandă evitarea inhalării vaporilor de solvenţi volatili şi evitarea con-
    tactului direct al pielii cu vopseaua.

VALABILITATE: 12 luni de la data fabricaţiei. 

NOTĂ:

Producătorul garantează obţinerea caracteristicilor prezentate în această fişă, numai în cazul respectării condiţiilor de aplicare indicate.

Pentru orice informaţie suplimentară contactaţi serviciul tehnic al firmei.
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