
Pasta stykowa dla przewodników linii napowietrznych

Opis

Pasta stykowa Belos-PLP jest wysoce sprawna - opracowana specjalnie do ochrony aluminium, 
stopów aluminium  i  nadziemnych  przewodników  wzmacnianej  stali,  przewodów 
uziemiających  i powiązanego osprzętu.  Unikalne połączenie dodatków i  płynów bazowych 
zapewnia wyjątkową ochronę przed korozją połączoną z długotrwałą stabilnością cieplną, dzięki 
czemu zapewniona jest doskonała ochrona przez cały okres użyteczności przewodnika.  

Pasta Belos-PLP wykorzystuje system nietopliwego zagęszczacza, dzięki któremu uzyskuje się 
produkt o temperaturze kroplenia powyżej 300°C i skrajnie niskiej separacji oleju w temperaturach 
roboczych do  150°C.  Minimalizuje  to  przedostawanie  się  oleju  z  rdzenia  na  zewnętrzną 
powierzchnię przewodnika co pomaga zredukować efekt poświaty.

Pasta Belos-PLP spełnia wymagania eksploatacyjne kilku międzynarodowych i sieciowych 
standardów operatorów – informacje poniżej.

Cechy i korzyści

 Doskonała stabilność cieplna maksymalizuje integralność produktu przez okres
użyteczności przewodnika

 Bardzo niska separacja oleju

 Utrzymuje elastyczność do -40°C, zapobiega pękaniu i łuszczeniu się warstwy
pasty w niskich temperaturach otoczenia

 Zapewnia dobrą ochronę przed korozją dla elementów przewodnika ze stali, stali
galwanizowanej, aluminium i stopu aluminium

 Zmniejsza zużycie cierne i wżery na przewodniku, które mogą powstawać w
wyniku rozszerzania/kurczenia się cieplnego i zmiennych warunków pogodowych
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Zatwierdzenia i standardy :
 BS EN 50326:2002 z oznaczeniem 20A150

 IEC 61394:2011 z oznaczeniem 20A150

Pasta ma homologację: 
 Sieci krajowej UK na NGTS 3.4.2
 Eskom, Południowa Afryka na 13TB-015

Zalecana instrukcja użytkowania 
Pasta została zaprojektowana do stosowania w temperaturach otoczenia i nie wymaga 
podgrzewania przez użyciem.
Uwaga: Pasty innych typów mogą nie być kompatybilne z pastą Belos-PLP – należy dokładnie 
umyć urządzenia  do  aplikacji  w  celu  usunięcia  pozostałości  wcześniejszych  p a s t  i  uniknięcia 
problemów związanych z niekompatybilnością. 
Zgodnie z BS EN 50326:2002 pasta jest odpowiednia do użytku w zakresie temperatur roboczych 
od -20°C do +150°C.

Rozmiary opakowań

Pasta stykowa jest dostępna w pojemnikach 400 g.
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Nie należy przechowywać pasty stykowej w bezpośrednim świetle słonecznym i należy 
chronić przedmrozem. Temperatura przechowywania powinna mieścić się między 5°C a 35°C.

Informacje o produkcie zawarte w niniejszej publikacji oparte są o wiedzę i doświadczenie dostępne w momencie druku. 
Istnieje wiele czynników poza naszą kontrolą i wiedzą, a które mają wpływ na zastosowanie i wydajność naszych produktów, 
z tego też powodu nie ponosimy za nie odpowiedzialności. 
Data wydania 12-14
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Przechowywanie

Specyfikacje techniczne (typowe wartości)

Właściwość

Postać

Gęstość przy 20°C

Typ oleju bazowego 

Penetracja robocza

Klasyfikacja NLGI

Metoda badawcza

MSTM 1

-

–

IP50

-

Brązowy spoisty smar

0.94 g.cm3

Olej mineralny

265 mm/10

2/3

IP132 >300°CTemperatura kroplenia 

Separacja oleju 
(4 godziny przy 150°C)

IP121 (zmodyfikowany) 0.03%

Wynik




