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TECHNISCHE FICHE

Nova Pro Tape
DE PROFESSIONELE BESCHERMENDE TEXTIELTAPE

Een waterbestendige PET-laag afgewerkt met textiel.

Eenvoudig manueel aan te brengen.

Laat toe een gesloten circuit te beschermen.

Zeer goede hechting, zelfs op moeilijke materialen zoals o.a. siliconenkabels,...
Voorkomt kraken, piepen, trillen en slijtage. Esthetische herstelling voor een 
originele look.
Vertoont geen ouderdomsverschijnselen.

Temperatuurbestendig van -30°C tot +110°C.

Ideaal voor herstelling of aftakking van draadbundels, kabelbomen, leidingen.

Gebruik

Aanbrengen op zuivere ondergrond.
Rond de toepassing draaien en aandrukken.
Verwerkingstemperatuur tussen +10°C en +49°C.

Product

Karakteristieken

Nova Pro Tape is een tape die speciaal ontworpen werd om manueel 
kabelbomen, kabelhulzen, leidingen en buizen te beschermen. De 
tape heeft een goede temperatuurbestendigheid en is 
geluiddempend. Nova Pro Tape vertoont geen 
ouderdomsverschijnselen en is rotbestendig. Dankzij de wollige 
textiel en de zeer dunne opbouw van Nova Pro Tape zijn 
overlappingen bijna niet zichtbaar.

Toepassingen

• beschermen van kabels in dashboard of schakelkasten tegen 
trillingen.

• beschermen van kabels, buizen, draden, leidingen.
• bundelen van kabels.
• omwikkelen van herstelde draden of bundels.
• geeft uw herstelling een originele look.
• tuning.
• bij het installeren van LPG.Verpakking

Nova Pro Tape - rol 19mm / 10m 553198000

Technische Eigenschappen

• Drager: PET.
• Toplaag: wollige textiel.
• Lijm: rubberlijm.
• Kleur: zwart.
• Treksterkte: 40 N/cm.
• Rek bij breuk: 10-25%.
• Totale dikte: 0.3 mm.
• Krimp: 0.3 mm.
• Kleefkracht: > 1.5 N/cm.
• Temperatuurbestendigheid: van -30°C tot 

+110°C.
• Oplosmiddelen: vrij.
• Nova Pro Tape heeft een snelle onmiddellijk 

kleefkracht op de meeste materialen en na 24 
uren is deze optimaal.

• Ondergronden op basis van PE, PP, siliconen en 
bitumen eerst testen op hechting.

• Houdbaarheid: 24 maanden, droog, koel en 
vorstvrij.
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