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NORMA BRANŻOWA

BN-74
6616-15

Njewulkanjzowane płyty antykorozyjne

WYROBY
Z GUMY

Arkusz 15

Charakterystyka techniczna płyty
rodzaju IZA-180

PEŁNEJ

Grupa katalogowa X 63 ')

1. Przedmiot norm:v, Przedmiotem norm;y jest charakterystyka tec hniczna płyty gumowej
rodzaju
IZA-180, s t osowanej j ako samodzielna płyta nakła
dowa, przyklejana bezpoś rednio na podłoże, odporna na starzenie atmosferyczne. Płyta jest odporna
na działanie olejów mineralnych i roślinnych. Nie
nadaje si ę do kontaktu z żywnością.

Tablica 2
Śro do.lis lco

oznaczenia płyty antykorozyjnej gumowęj z kauczuku chloroprenowego, ogólnego
przeznaczenia o symbolu IZA-180 i grubości 2 mm:
Prz:vkład

PLYTA AHTYKOROZYJ1I A GUMOWA IZA-1 80 2 BN-74/ 6616-15 ark.15
SVi,l 1373-33
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Tablica 1
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KONIE C

I nfo rmacje dodatkowe

Zj e dnoczenie Przemysłu Gumowego STOMIL
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenie Przemysłu Gumowego STOMIL dnia 21 lulego 1974 r,
jako norma obowiązująca w zakresie produkcj i i obrotu od dnia 1 października 1974 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 17/ 1974 poz. 57)
WYD AWNICTW A NORMALIZACYJNE 1974,

Wplyw do WN ' 1.3 .-' 4 . 0ddano do ,kladu 1".4 .7 4 . Druk ukonczono w lipcu 74 .
Obj.O,20c. w. Nakład 4.30 0 .+50 egz. Zom o 1343 /7"
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INFORMACJE DODATKOWE do BN-74/6616-15 ark. 15
1. Istotne ZII'\any w stosunku do PN-64!C-94050 w zakres"ie charakterystyki technicznej płyt gumowych
al podano jednoznacznie określone badania fizyczne oraz
odporno ś ci chemiczne płyt gumowych,
bl okre ś lono czas przechowywania płyt.
PN-64!C-94050 zostaje unieważniona z dniem 1 paździer
nika 1974 r. w zakresie charakterystyki technicznej płyt

gumowych.
2. Dotychczasowy symbol

płyty

- IZA-18.

3. WłaściwoŚci elektryczne sprawdzane na pr6bkach
kanizowanych w prasie
al oporność właściwa skrośna
bl wytrzymałość dielektryczna
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