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Popis výrobku Páska z hliníkové fólie/skleněné tkaniny, kterou lze pouţívat jako vysokoteplotní, ochranný 

obal odráţející teplo pro určité kabely a další součásti v leteckých a průmyslových 

aplikacích. 

 
  

Konstrukce Nosná vrstva Lepidlo Barva Standardní délka role 

 Hliníková fólie 

laminovaná na 

skleněné tkanině 

Silikonové 

(transparentní) 

Leskle stříbrná 33 m 

 
  

Typické fyzikální 

vlastnosti a funkční 

charakteristiky 

Poznámka: Následující technické informace a údaje musí být považovány pouze za 

informativní nebo typické a nesmí se používat ke specifikačním účelům. 

 

   Zkušební metoda ASTM 

 Adheze k oceli: 21 N/100 mm D-3330 

 Pevnost v tahu: 228 N/100 mm D-3759 

 Poměrné prodlouţení při přetrţení: 180 % D-3759 

 Tloušťka nosné vrstvy: Fólie: 0,025 mm 

Skleněná tkanina: 0,061 mm 

D-3652 

 Celková tloušťka pásky: 0,19 mm  

 Hmotnost: 0,0057 kg/m/24 mm šířky  

 
  

Všeobecné informace  Lehká, pruţná konstrukce - snadno se aplikuje na různé nepravidelné povrchy. 

 Funguje v souvislém rozsahu teplot od -54°C do 316°C. 

 Lze ji kvalifikovat tak, ţe vyhovuje normě MIL-T-83284, příloze 2: Odolnost proti 

tepelnému záření. 

 Splňuje poţadavky FAR 25.835(a). 

 Nejlepších výsledků se dosahuje při aplikaci na čistý, suchý povrch s teplotou nad 0°C, 

ale lze ji aplikovat při niţších teplotách 

 Skladujte na čistém, suchém místě při teplotě 15 - 27°C a relativní vlhkosti 40 - 50 % po 

dobu nepřekračující 18 měsíců od data výroby. 

 



69 Glass Cloth Electrical Tape - OEM
Data Sheet

Product Description

3M  69 Glass Cloth Electrical Tape is a white glass
cloth tape with a high-temperature thermosetting
silicone adhesive. The thermosetting adhesive provides
an increased bond once applied in areas of high
ambient temperatures. 69 Tape is UL recognized for
continuous use up to 200°C. It conforms to Military
Specification No. MIL-I-19166C.

Applications

• Insulating electric and induction type furnace
power supply leads

 
• Securing high temperature, non-PSA insulations

(such as asbestos and glass) in high temperature
areas

 

• Securing Scotch 77 Fire Retardant Electric Arc
Proofing Tape

 
• Replacing 3M 27 Glass Cloth Electrical Tape in

locations where a higher-temperature tape is
needed

 
• Reinsulating and repairing coils on mining

machines
 
• Reinforcing insulation in electrical installations

where heavy loads cause high heat and breakdown
of original insulation (e.g. motor control exciter
feeds)

 
• Splicing silicone-covered glass wire where splices

require more abrasion resistance and mechanical
strength than can be provided by silicone tapes

 
• Insulating Class “H” dry-type transformer leads
 

Typical Properties

Property Value*
Thickness 1                     7.0 mils (.177 mm)

Tensile Strength  1        180 lbs./in (314 N/10mm)

Elongation at Break 1 5%

Adhesion 1                       40 oz/in (4.4 N/10mm)

Electrical Strength 1 3000V

Insulation Resistance 1    4.8 x 107  (megohms)

Electrolytic Corrosion Factor 2 0.9

Functional for Life of Component 200°C

*Not recommended for specification purposes. Product specifications will be provided upon request.

Test Methods:      1 ASTM D-1000
                2 3M Test Method



Hliníková páska 425 
(Č. 427 - varianta s krycí vrstvou - linerem) 

 

 

Technické údaje o výrobku 
 Aktualizováno: březen 1996 

 Nahrazuje vyd. z: října 1993 

   

 

 
    

Popis výrobku 
 
 
 

Kombinace velmi měkké 
hliníkové fólie a speciálního 
transparentního lepidla ze 
syntetického akrylu 
poskytuje nejlepší  

víceúčelovou hliníkovou 
pásku, která je k dispozici. 
Čísla 425 a 427 patří do 
třídy „L“ pro nízkou 
hořlavost, schválené U.L.  

Tento výrobek lze používat 
uvnitř budov i venku 
v aplikacích s dlouhou 
životností. 

 
    

Fyzikální vlastnosti 
Nejsou určeny ke specifikačním 
účelům 

Typ lepidla 
 

Akrylové   

 Nosná vrstva 

 

Velmi měkký hliník  

 Tloušťka (ASTM D-3652) 110 µm 
 

 

 Krycí vrstva 

 

Snadno odstranitelný papír 
(pouze č. 427) 

 

 Krycí vrstva 
 

80 µm  

 Tloušťka nosné vrstvy 

 

80 µm  

 Hmotnost 

 

0,0068 kg/m/25 mm  

 Barva pásky 
 

Stříbrná (lesklá)  

 Skladovatelnost 12 měsíců od data expedice z 3M, pokud se skladuje 
v původním obalu při teplotě 21°C a relativní vlhkosti 50 % 

 
    

Funkční charakteristiky 
Nejsou určeny ke specifikačním 
účelům 

Adheze k nerezové oceli 
ASTM D-3330 
 

5,9 N/10 mm 
 

 

 Pevnost v tahu 
ASTM D-3759 

53,7 N/10 mm 
 
 

 

 Poměrné prodloužení 

při přetržení 
ASTM D-3759 

 

7 %  

 Rozsah teplot 
Maximální 
Minimální 

 

 
+150 °C 

-54 °C 

 

 Rychlost šíření vodních 

par 
 

1,55 g vody/m² 24 h  


