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VENTILATIE TAPES

110.000.00.40 •  Alutape B50mm L50mtr

ARTIKELOMSCHRIJVINGART NR.

110.400.50.33 •  PVC Tape 50mm L33mtr

Wij hebben verschillende zelfklevende tapes die geschikt zijn voor het afdichten van ventilatiesystemen. Ze worden
worden speciaal geproduceerd voor verwarmings-, koelings-, ventilatie-, airconditioning- en afzuigsystemen.

Alutape is een sterke tape van aluminiumfolie, geschikt voor afdichtingen in luchtbehandelingssystemen en voor 
isolatiewerkzaamheden. 

PVC tape is een zelfdovende zachte PVC-tape met een agressieve drukgevoelige lijm op rubberbasis met een 
uitstekende weerstand tegen slijtage, corrosie en vocht. OOk geschikt voor elektrische isolatie en kabelomwikkeling.

KBP koudkrimpband is een zelfvulkaniserende afdichtingsband voor zwaar gebruik, gemaakt van een elastomeer
gemodificeerde butylrubberkleefstof. Biedt een sterke en uitstekende luchtdichte afdichting op metalen kanalen.
De band wordt met de tijd sterker. De tape is geschikt voor niet effen oppervlaktes.

KBA koudkrimpband  is een zelfvulkaniserende afdichtingsband voor zwaar gebruik, gemaakt van een elastomeer
gemodificeerde butylrubberkleefstof. Biedt een sterke en uitstekende luchtdichte afdichting op metalen kanalen.
De band wordt met de tijd sterker. De tape is overschilderbaar.

110.500.50.15 •  KBP Koudkrimpband butyl-polyester 50mm L15mtr

De informatie in dit document is gebaseerd op zorgvuldige tests en ervaring. Het weerspiegelt onze kennis en is alleen bedoeld als richtlijn. Het wordt te goeder trouw gegeven en de
gebruiker moet ervoor zorgen dat het product geschikt is voor het beoogde doel voordat het wordt aangebracht. De vermelde waarden zijn gemiddeld en mogen voor specifieke doeleinden 
niet als maximum of minimum worden beschouwd. Fabrikant en distributeur zijn niet verantwoordelijk voor enig niet-aanbevolen gebruik of gevolgschade.

110.550.50.15 •  KBA Koudkrimpband butyl-aluminium 50mm L15mtr

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Alutape PVC tape KBP tape KBA tape

Materiaal Aluminium PVC Polyethyleen Aluminium

Kleur Zilver Grijs Lichtgrijs Zilver

Breedte 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm

Lengte 50 mtr 33 mtr 15 mtr 15 mtr

Dikte 0,05 mm 0,15 mm 0,6 mm 0,8 mm

Temperatuurbestendigheid -35 - 120 °C 0 - 90 °C -20 - 70 °C -20 - 80 °C

Hechting 60 N / 2,5 cm 1,8 N / cm 36 N / cm 20 N / cm

Treksterkte 0,18 N / cm 30 N / cm 23 N / cm 50 N / cm

Alutape PVC tape KBP koudkrimpband KBA koudkrimpband


