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TECHNISCHE FICHE

Novatex Tape
KWALITEITSTAPE VOOR ALGEMEEN ONDERHOUD EN REPARATIE

Geweven textielband, voorzien van polyethyleenbescherming en sterke 
lijmlaag.
Waterbestendig.

Zeer hoge kleefkracht.

Gemakkelijk te scheuren, ook in overlangse richting.

Temperatuurbestendig tot 95°C.

Hecht op de meeste oppervlakken.

Gebruik

Product

Karakteristieken

Novatex Tape is een geweven textielband, voorzien van een 
polyethyleenbescherming en een sterke lijmlaag. De tape is 
bovendien gemakkelijk te scheuren, ook in overlangse richting.

Toepassingen

• afdichten van luchtkanalen en kokers
• bundelen van kabels
• herstellen van afdekzeilen
• vasthouden van voorwerpen tijdens verlijming
• tijdelijke bevestigingen - standenbouw
• herstellen van afzuigslangen
• bevestiging van kunststoffolie voor opslag
• tijdelijke afdichting van raam- en deuropeningen
• tijdelijk herstellen van gebroken ruiten
• beschermen van scherpe hoeken en kanten
• onmisbaar in iedere bedrijfswagen

Verpakking

Novatex Tape zwart - rol 19mm / 10m 561017000

Novatex Tape grijs - rol 19mm / 10m 561027000

Novatex Tape zwart - rol 50mm / 50m 561018000

Novatex Tape grijs - rol 50mm / 50m 561028000

Novatex Tape blauw - rol 50mm / 50m 561048000

Technische Eigenschappen

• Banddikte: 0,279 mm.
• Treksterkte: 112 N/25mm.
• Rek bij breuk: 9%.
• Hechting op roestvrij staal: 16N/25mm.
• Temperatuurbestendigheid: normaal: -10°C tot 

80°C; gedurende 30 minuten: +95°C.
• Bandmateriaal: polyester-katoenstof gelamineerd 

op een PE-steun.
• Lijm: "high-tack" - op natuurlijk rubber gebaseerd.
• Bestand tegen zeewater: enkel occasioneel 

contact.
• Ondergronden op basis van PE, PP, siliconen en 

bitumen eerst testen op hechting.
• Houdbaarheid: 24 maanden, droog, koel en 

vorstvrij.
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