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TECHNISCHE FICHE

Novatex Tape HM
TEXTIELTAPE MET ZEER HOGE ONMIDDELLIJKE KLEEFKRACHT

Zeer snelle kleefkracht dankzij de Hotmelt lijm.
Fijn geweven textielband die zich gemakkelijk laat scheuren, zelfs in overlangse 
richting.
Herpositioneerbaar.

Warmtebestendig tot 70°C.

Hecht op de meeste ondergronden.

Gebruik

Product

Karakteristieken

Novatex Tape HM is een fijn geweven textielband voorzien van een 
sterke Hot-melt lijm en heeft een zeer goede eerste kleefkracht. 
Novatex Tape HM is scheurbaar 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
• in combinatie met zwarte Novatex Tape bruikbaar als 

markeringstape

Verpakking

Novatex Tape HM geel - rol 50mm / 50m 561038000

Technische Eigenschappen

• Banddikte: +/- 0,21 mm.
• Lijmdikte: +/- 80 micron.
• Treksterkte: 6,5 KN/m testmethode GB 7753-87.
• Temperatuurbestendigheid: -15°C tot +70°C.
• Rekbaarheid: 25%.
• Rolling Ball Tack: 4 testmethode GB 7125-84.
• Kleefkracht: > 12 uur testmethode GB 4851-84.
• Kleur: geel.
• Ondergronden op basis van PE, PP, siliconen en 

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

vorstvrij.
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