
Allmänt

Design
En sluten hylsa med unik fjäderverkande bälg som 
täcker ett stort diameterområde. 
Märket är oförlorbart, sitter stadigt på ledningen 
samt justerbart i sidled.
Med unika rillor monteras hylsan snabbt med ett 
enda handgrepp och med mindre kraft.

Flerteckenmärkning:
Kundanpassad flerteckenmärkning färdigmärkt 
från Partex. All information på en enda hylsa.

Skrift
Svart etsande bläck

Text
Alfanumeriska och specialtecken.

pa+/paz+
• Sluten och justerbar märkhylsa för ännu ej 

anslutna ledningar. 

• Unik profil med fjäderverkande bälg som 
täcker ett stort diameterområde. 

• Med unika rillor för smidigt och snabbt  
montage. 

• Platt tak som ger tydlig text.

Ledningsmärkning

Teknisk information

Arbetstemperatur
PA+: –30°C till +60°C (–22°F till +140°F) 
PAZ+: –30°C till +90°C (–22°F till +194°F) 

Lagringstemperatur
+10°C till +27°C (+50°F till +80°F)

Produktegenskaper
• PA: Flambeständighet enligt UL94-V0@3.0 

PAZ: Flambeständighet enligt UL94-V0@0.4
• För PAZ+gäller: 

Godkänd enligt NF F 00-608 
5.5.1 Termisk ålder 
5.5.4 Motstånd mot flytande bränsle 
5.5.11 Syreindex 
6.1 Märkningens vidhäftning 
Godkänd enligt CEN/TS 45545-2 HL2

• Egenskaper på skrift beror på skrivmetod 
(för mer specificerad information, vänligen 
kontakta Partex).

Material
PA+: Kadium- och silikonfri mjuk PVC enligt   
 Partex receptur. 
PAZ+: Termoplastisk polyeterbaserad poly- 
 uretanblandning. Materialet är fritt från  
 halogen, kadmium och kisel.

Färg
PA+:  Gul och vit samt internationella färgkoden  
 för 0-9.
PAZ+:  Gul och vit. Andra färger, vänlig kontakta  
 Partex för information. 
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Beställningsinformation - Flertecken

Förpackningar - Flertecken

Osorterat 
Slingor med sammanhängande märkning, för-
packade i plastpåsar eller lådor med sorteringsbe-
teckning. 

Sorterat
Märkhylsor förpackade enligt kundens önskemål.

• MFS 10 
En och samma profil sorteras och fördelas i 
flera påsar eller rullar. Ger bättre överblick av 
beställd märkning.  
Förpackningsval: Påse eller rulle 

• MFS 20 
Olika sorters profil sorteras och packas i påse, 
exempelvis per skåp, ritning eller per kabel. 
Innebär snabbare och säkrare montering.  
Förpackningsval: Påse per skåp, ritning eller 
kabel. 

• MFS 30 
Dubbelsortering - först sorteras och packas 
märkena, i påse, per kabel för att sedan 
packas per skåp. Du har även möjligheten att 
få sorterat på ark. Ger fullständig kontroll vid 
montering.   
Förpackningsval: Påse (dubbelsortering) eller 
ark.  

• MFS 40 
Montering på ark (som MFS 30) eller tejp men 
med förmonterade PKH märkeshållare och/
eller buntband för extremt snabb och enkel 
montering.  
Förpackningsval: På ark eller tejp. 

Sorterat på ark Osorterat

Dubbelsorterat per kabel och skåp

Artikel Diameter mm Area mm2 Tum AWG

PA+/PAZ+ 00 0.8-2.0 ~0.15-0.7 28-19

PA+/PAZ+ 02 1.3-3.0 ~0.2-1.5 .051”-.118” 22-16

PA+/PAZ+ 05 2.0-4.0 ~0.5-2.5 .079”-.158” 18-14

PA+/PAZ+10 2.5-5.0 ~1.5-4.0 .099”-.197” 16-11

PA+/PAZ+ 11 2.8-5.5 ~1.0-6.0 .110”-.217” 16-10

PA+/PAZ+ 20 4.0-10.0 ~2.5-16.0 .158”-.394” 13-5

PA/PAZ 30 8.0-16.0 ~16.0-70.0 .315”-.630” 5-

Information produktstorlek

PVC material ZEREX material Hylslängd mm Antal tecken/hylsa

PA+00 T04/09/17/30 PAZ+00T04/09/17/30 9-48 1-30

PA+02 T04/09/17/30 PAZ+02 T04/09/17/30 9-48 1-30

PA+05 T04/09/17/30 PAZ+05 T04/09/17/30 9-48 1-30

PA+10 T04/09/1730 PAZ+10 T04/09/1730 9-48 1-30

PA+11 T04/09/17/30 PAZ+11 T04/09/17/30 9-48 1-30

PA+20 T04/09/17/30 PAZ+20 T04/09/17/30 9-48 1-30

PA-30 T04/09/17 PAZ+30 T04/09/17 9-33 1-17

T= max antal tecken


