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Kisel / kvartsbaserarade textilier och material
* Högrent kisel ger hög temperatur och kemikaliebeständighet

* Arbets temperatur upp till 1200 Grader C kontinuerligt och 1450 grader intermittent

* Flexibel och mjukt tyg som ej irriterar skinnet, vit färg

* Olika densiteter, vävningar och beläggningar för olika krav, instickad isolering av kiseldun till rimlig prisnivå

* Bra isolationsegenskaper med upp tilll 20% av vad glasull har som värmeläckage

* Ytskikt av kiseltyg eller aluminiumfolie fastsytt på isolationsullen

* Irriterar huden mycket lite

Laseroptronix kan nu erbjuda en serie högteknologiska textilprodukter baserade på kvartsmaterial / kisel. Kiseltyget

är mycket behagligt och mjukt för skinnet men tål en svår kemisk miljö likt högrent kvarts. Textilen är mycket

temperaturbeständig och kan ha en kontinuerlig arbetstemperatur på 1200 grader C och intermittent 1450 grader

C. Smältpunkten är över 1700 grader C ( mer än stål ).

Vi har ett antal olika ytvikter och stickningar. Materialet kan beläggas med silikongummi för att bli gastätt och

kemikalietätt. Materialet kan sys ihop med kiseldun som har en värmekonduktivitet som är ca 5 ggr lägre än sten

och glasull.

Kiseltextilier har ett antal givna applikationer som t.ex brandskyddsgardiner, isolering, specialkläder och textilfilter.

Prisläget är rimmligt och medger volymapplikationer.
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Kiselbaserade textilmaterial , kort information

Material Kisel / kvarts med minst 96 % renhet

Tråddiameter 4-8 micron beroende på materialtyp

Damm Materialet har kontinuerligt dragna trådar och dammar ej, ej cancerogent

Ytvikter Från ca 200 gram till 850 gram per kvadratmeter

Tjocklek Från 0,1 till 2 mm

Färg Vitt semitransparrent

Temperaturtålighet 900-1200 grader C kontinuerligt

1450 grader under 15-60 minuter

1700-1750 graders smältpunkt

Kemikaliebeständighet Likt högren kvarts / kisel

Textlikänsla Känns som en blandning av silke 7 bommul för skinnet

Hudirritation Ringa eller ingen

Slitagebeständighet Dålig tålighet mot nötning av skarpa och vassa ytor som bryter av fiberstrukturen. Måste

skyddas i dessa fall.

Kiseldun Snarlikt bommul i utseendet och känslan

Värmekonduktivitet ca 20 % av glas och stenull

Beläggning Silikongummi som ger en gas och vätsketät textlie

Påsydd aluminiumfolie för bättre värmereflektans
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