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Bandă electroizolatoare 
 

Prezentare generală  
Este recomandată pentru izolarea conductoarelor electrice. 
 

EA13-Z-WHT 
Bandă electroizolatoare albă 
0.13 mm x 19 mm x 20m 

EA13-Z-BLK 
Bandă electroizolatoare neagră 
0.13 mm x 19 mm x 20m 

EA13-Z-BLU 
Bandă electroizolatoare albastră 
0.13 mm x 19 mm x 20m 

EA13-Z-RED 
Bandă electroizolatoare roșie 
0.13 mm x 19 mm x 20m 

EA13-Z-YEG 
Bandă electroizolatoare galben/verde 
0.13 mm x 19 mm x 20m 

 
Caracteristici tehnice 
 

Standard EN 60454-3-1:2002 

Certificare ISO 9001:2015 

Directiva UE RoHS 2015/863/EC 

Dimensiuni  
0.13 mm x 19 mm x 20m 
(grosime x lățime x lungime) 

Culori alb, negru, albastru, roșu, galben-verde 

Material folie PVC moale 

Adeziv cauciuc natural, aderent la temperaturi mici 

Întârziere la propagare flacără Da 

Întindere  >125% 

Temperatură de lucru -10 ... +80 °C 

Tensiune izolare 600 V 

Adeziune pe metal ≥ 1.8 N/cm 

Adeziune la temp. reduse ( -10⁰C) ≥ 1.5 N/cm 

Rigiditate dielectrică ≥ 40 kV/mm 

http://www.consolight.ro/


 
Instrucțiuni de utilizare și protecție 
 

 Instalația electrică din care fac parte conductoarele trebuie deconectată de la 
alimentarea cu energie electrică; 

 Conductoarele trebuiesc izolate cu bandă de către un electrician; 

 Se curăță cablurile înainte de izolare și se înfășoară banda pe cablu printr-o 
presare ușoară. 

 
 
 
Instrucțiuni de transport 
 

 Transportul, manipularea și stocarea se vor face fără deteriorarea ambalajului 
și a conținutului; 

 Deasupra cutiilor nu se așează obiecte grele; 

 În timpul transportului cutiile trebuiesc asigurate astfel încât să nu se 
deplaseze; 

 În timpul transportului nu trebuiesc așezate lângă acestea corpuri ascuțite, care 
pot deteriora produsul. 

 
 
 
Instrucțiuni de ambalare și stocare 
 

 Produsele se depozitează în loc ferit de razele solare directe și de umiditatea 
ridicată; 

 Se recomandă păstrarea în ambalaj, iar atunci câd produsul este scos din 
ambalaj este indicat să fie protejat împotriva prafului. 

 


