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TECHNISCHE FICHE

HL-Fix
KLITTENBANDSYSTEEM VOOR SNEL EN EENVOUDIG MONTEREN EN DEMONTEREN

Ideaal voor blinde bevestigingen.

Temperatuurbestendig en goed hechtend, ook op ruwere oppervlakken.

Lijmlaag beschadigt het oppervlak niet.

Product [VFX]

Karakteristieken

HL-Fix is een klittenbandsysteem geweven uit 100% polyamide en is 
voorzien van een acrylaatlijmlaag op waterbasis. Door de fijne 
weefstructuur vertoont HL-Fix geen rek of krimp en is hierdoor ook 
toepasbaar op oneffen oppervlakken. HL-Fix heeft een zeer hoge 
treksterkte, maar kan toch gemakkelijk gedemonteerd worden. HL-
Fix kan tot 10.000 maal gemonteerd en gedemonteerd worden.

Toepassingen

4 soorten leverbaar: haakband, lusband, harpoenband en haak- en 
lusband, rug aan rug.
 
HL-Fix harpoenband hecht direct op lusvormig geweven tapijt, is 
makkelijk te verwijderen en laat geen sporen na.
HL-Fix rug aan rug bundelt kabels, slangen, ... . Het is steeds 
heropenbaar en is hierdoor ideaal voor het bundelen van 
kabelbundels bij computers, audio, ... . Zachte behandeling van 
geleiders voorkomt beschadiging.

Verpakking

HL-Fix lusband zwart 562058000

HL-Fix haakband zwart 562158000

HL-Fix harpoenband zwart 562258000

Technische Eigenschappen

• Haakband, lusband, harpoenband en rug aan 
rug.

• Materiaal: 100% polyamide. en acrylaatlijm op 
waterbasis.

• Temperatuurbestendigheid van de tape: -30°C tot 
+140°C.

• Treksterkte: 2,3 N/cm breedte.
• Afpelsterkte: 10 N/cm².
• Dikte: 3 mm (+/- 0,5 mm) (na sluiting).
• Temperatuurbestendigheid van de lijm: -15°C tot 

+110°C.
• Aanbrengtemperatuur: +20°C.
• Aanbrengen: op schone, vetvrije, vaste en droge 

ondergrond.
• Zeer goed aandrukken.
• Toepassen bij kamertemperatuur.
• Maximale kleefkracht: na 72 uur.
• Bestendigheid:

UV: goed;
alifatische oplosmiddelen: goed;
aromaten: goed;
water (koud): matig.

• Verwijderen: lost op in heet water (90°C).
• Ondergronden op basis van PE, PP, siliconen en 

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

vorstvrij.
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Gebruik

Aanbrengen op droge en zuivere ondergrond. Indien nodig reinigen met Safety Clean en/of Multifoam.
Goed aandrukken.

HL-Fix haak- en lusband zwart (rug aan rug) 562358000


