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TECHNISCHE FICHE

Silicon Repair Tape
SUPERKRACHTIGE ZELFVULCANISERENDE TAPE

Drukbestendig tot 15 bar.

Hittebestendig tot 260°C.

Isolerend vermogen tot 8000 Volt.

Tijdloos vloeistof- en luchtdicht.

Instant vulcanisatie, zelfs onder water.

Laat geen lijmresten na.

Gebruik

Door de tape uit te rekken en strak (half overlappend) om zichtzelf te wikkelen, ontstaat er een vrijwel onmiddellijk een 
permanente hechting.

Product [SRT]

Karakteristieken

Silicon Repair Tape is een siliconentape die voldoet aan de hoogste 
specificaties en is breed inzetbaar als isolatie-, afdichtings- en 
herstellingstape onder wisselende omstandigheden. Silicon Repair 
Tape kan in slechte omstandigheden, waar voorbereiding moeilijk is, 
aangebracht worden daar hij hecht op zichzelf. De ondergrond hoeft 
dus niet noodzakelijk eerst droog- en schoongemaakt te worden. 
Silicon Repair Tape is blijvend flexibel en is bestand tegen: benzine, 
olie, zuren, oplosmiddelen, zout water,  wegenzout en UV-stralen. 
Beschikbaar in zwart of transparant volgens toepassing.

Toepassingen

Herstelling van lekkende slangen, afdichting van pijpen en fittingen, 
isolatie van electrische bedradingen, corrosiebescherming, 
afdichting van connectoren en fittingen, bescherming van tuigage en 
touwuiteinden, markering van lijnen en kettingen, anti-slip van 
handvatten en gereedschappen,... .

Verpakking

Silicon Repair Tape zwart - rol 25mm / 3m 565525000

Silicon Repair Tape transparant - rol 25mm / 
3m 565515000

Technische Eigenschappen

• Dikte: 0,5 mm.
• Breedte: 25 mm.
• Lengte: 3 m.
• Drukbestendigheid: tot 15 bar.
• Temperatuurbestendigheid: -65°C tot 260°C.
• Elasticiteit voor toepassing: 300%.
• Houdbaarheid:  24 maanden, droog, koel en 

vorstvrij.
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