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TECHNISCHE FICHE

HL-Fix Bundle and 
Tie
VEILIG, SNEL EN GEMAKKELIJK BUNDELEN EN BINDEN

Flinterdunne haak en lusband.

Gebruiksgemak door lage pelkrachtweerstand.

Hoge treksterkte door geoptimaliseerde haak-lusverbinding.

Hoge materiaalsterkte door de speciale polypropyleen.

Ook veilig op de meest gevoelige materialen door de zachte afwerking.

Voor binnen- en buitengebruik, door de vocht- en weersbestendigheid.

Verkrijgbaar in 2 kleuren:

zwart om neutraal te bevestigen en te bundelen

fluogeel om zichtbaar, en dus veiliger te binden

met handige dispenser met riemklem en snijmes.

Gebruik

Product

Karakteristieken

HP-Fix BT is een zeer fijne polypropyleen die gebruikt wordt om te 
binden en te bundelen. Door de speciale technologie werd een lage 
pelkrachtweerstand bekomen, die gebruiksgemak garandeert. Deze 
staat lijnrecht tegenover de hoge treksterkte. De zachte afwerking 
respecteert de gevoeligste materialen (en zelfs planten). Door zijn 
vocht- en weerbestendigheid is deze zowel binnen als buiten 
aanwendbaar. HL-Fix BT kan honderden keren hersloten worden. 
Hoe groter de overlapping, hoe sterker de verbinding. HL-Fix BT is 
verkrijgbaar in 2 kleuren: zwart en fluogeel. De zwarte versie wordt 
gebruikt om onopvallend te bundelen en te bevestigen, en de 
fluogele versie om op te vallen. De handige HL-Fix BT dispenser is 
klein van formaat en voorzien van een (riem)klem en een snijmes.

Verpakking

HL-Fix Bundle and Tie - dispenser 562999000

HL-Fix Bundle and Tie zwart - rol 15mm / 3m 562915000

HL-Fix Bundle and Tie geel - rol 15mm / 3m 562815000

Technische Eigenschappen

• Drager: polypropyleen.
• Breedte: 15mm.
• Lengte: 3m.
• Gemiddelde pelkracht: nieuwe tape: 88,84 g/cm².
• Na 3000 hersluitingen: 67,11 g/cm².
• Gemiddelde treksterkte: nieuwe tape: 1,46 kg/

cm².
• Na 3000 hersluitingen: 1,31 kg/cm².
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