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A Lapp Group vai lançar um novo produto em sua linha ÖLFLEX ®. 
O ÖLFLEX ® HEAT 125 SC singelo, não só tem uma ampla faixa de 
temperatura, mas também atende os requisitos de proteção contra 
incêndio mais rigorosas, graças à certificação de alta retardância à 
chama e baixa emissão de gases toxicos em caso de incêndio. 
  
 
O ÖLFLEX ® HEAT SC 125 é adequado para utilização em ambientes 
de temperaturas elevadas e onde existem requisitos elevados de 
protecção contra incêndios. O cabo suporta temperatura de -55 ° C a 
125 ° C para a instalação fixa, e pode até resistir a temperaturas de até 
145 ° C por períodos curtos. Em caso de incêndio, este cabo garante a 
segurança em áreas com um grande número de pessoas, minimizando 
a propagação das chamas, densidade de fumaça e gases toxicos. Estas 
propriedades contribuem para a redução de dano de incendios em 
edifícios e equipamentos, causados pela formação de ácidos tóxicos. 
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As aplicações típicas para o ÖLFLEX ® HEAT 125 SC incluem 
cabeamento e conexão de iluminação, equipamento de aquecimento, 
sistemas e distribuidores de máquinas, instalações e equipamentos de 
engenharia de comutação. Os cabos testados e certificados pela VDE 
podem assim ser usados em vários setores, incluindo geradores e 
transformadores, a produção de motores elétricos, potência e tecnologia 
de ar condicionado e processamento de plásticos.  
O ÖLFLEX ® HEAT 125 SC também é certificado para uso marítimo 
pelo Germanic Lloyd. 
 
Para atingir alta resistência à temperatura e as propriedades de 
proteção contra incêndios excepcionais, o Grupo Lapp utiliza o estado 
da arte dos métodos de produção, aliadas aos compostos de alta 
tecnologia e os conhecimentos adquiridos a partir de muitos anos de 
experiência na produção de cabos. Os principais elementos são 
detalhados no know-how de plásticos sem halogênio, testes in-house e 
equipamentos de laboratório, e o processo sofisticado de feixe de 
elétrons de ligação cruzada. Isto ocorre "disparando" eletrons no 
isolamento do cabo, fazendo com que haja uma reticulação de 
compostos químicos. Resaltando as vantagens inclusas são as 
propriedades mecânicas melhoradas e aumento da estabilidade térmica 
e resistência à chama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Visite nosso site: www.lappgroup.com.br 
Conheça nossa página no Facebook:  www.facebook.com/LappGroupBrasil 

 

 

 

 

 

 

 

Aprovação Internacional da marca para as necessidades de 

alta temperaturas e prevenção de incêndio. 


