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EIGENSCHAPPEN 

• Uitstekend trillingsdempend. 

• Voorkomt hinderlijk gekraak, gepiep of gerammel. 

• Is zacht en werkt daardoor geluiddempend. 

• Geïmpregneerd met was / perfect vocht- en waterafstotend. 

• Schimmelwerend. 

• Zeer universeel toepasbaar. 

• In twee veel voorkomende maten verkrijgbaar. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

OMSCHRIJVING 
Compress Tape is een speciaal ontwikkelde expanderende tape voor het verhelpen van gerammel in het algemeen, en voor het wegnemen van 
allerlei fluittonen en trillingen, vaak veroorzaakt door de rijwind of door een bepaald toerental.  
 
In de huidige auto’s, trucks, boten, motoren etc. wordt steeds meer kunststof gebruikt, wat vaak een hinderlijk gepiep en gekraak veroorzaakt. 
Deze hinderlijke bijgeluiden komen niet alleen voor door slijtage tijdens gebruik, maar komen helaas het meest voor bij hagelnieuwe voertuigen. 
Bij het plaatsen van alarm-, communicatie- en navigatieapparatuur moet namelijk vaak een deel van het interieur gedemonteerd en aansluitend 
weer teruggeplaatst worden. Hierbij is het nagenoeg onmogelijk om exact de originele passing weer terug te krijgen op plaatsen waar twee 
kunststofdelen elkaar raken en kunnen bovendien de aangebrachte apparatuur en bedrading zelf ook piepen en kraken veroorzaken. Compress 
Tape vult door zijn uitzettend vermogen en geringe weerstand de ruimte tussen de delen, die het gepiep of gerammel veroorzaken, perfect op.  
 
Compress Tape is geïmpregneerd met “was” en is perfect waterafstotend. Hierdoor is het product niet alleen zeer duurzaam, maar voorkomt het 
ook het indringen of ophopen van vocht tussen twee delen. Door deze eigenschap is het ook te gebruiken aan de buitenzijde van de auto, truck, 
boot, motor etc., bijvoorbeeld voor het dempen van trillingen.  
 
Ook het probleem van een trillend binnenwerk van een portier is met Compress Tape perfect op te lossen, zonder dat deze ongezien door het 
vocht in het portier wordt aangetast.  
 
Compress Tape is verkrijgbaar in twee handige maten: 10 mm en 20 mm. Het is aan één zijde zelfklevend en daardoor gemakkelijk aan te 
brengen. 

 
ALGEMEEN 

VERPAKKING ROL 12M 10 mm             | 20 mm 

ARTIKELCODE 05.0348.0000 | 05.0349.0000 
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TECHNISCHE INFORMATIE 
Basis:  Brandvertragende PU-ester geïmpregneerd met microkristallijne was 

Volumieke massa / dichtheid:  ± 100 kg/m³ 

Afmetingen:  10 mm / 20 mm x 12 m 

Temperatuurbestendigheid:  -20°C tot +85°C 

Waterbestendigheid:  Goed 

Zoutwaterbestendigheid:  Goed 

Oplosmiddelbestendigheid:  Matig 

Zuurbestendigheid:  Bestand tegen zwakke zuren 

Tests:  Voldoet aan brandclassificatie: B1 (volgens DIN 4102). 
UV-bestendig en slagregendicht voor voegen van 2 tot 3 mm – tot 300 Pa overdruk. 

Verwerkingscondities:  Geen beperking. De expansietijd wordt beïnvloed door temperatuur, zonnestraling en leeftijd van het 
product.  

Expansietijd 5°C:  
20% (1 dag); 50% (7 dagen); 90% (10 dagen) 

Expansietijd 20°C:  
20% (20 minuten); 50% (27 minuten); 90% (10 uur) 

Expansietijd 30°C:  
20% (2 minuten); 50% (20 minuten); 90% (4 uur) 

Soort ondergrond:  De meest voorkomende ondergronden 

Voorbereiding van de ondergrond:  Zorgen voor een schone, droge en vetvrije ondergrond. Ondergrond ontvetten met Innotec Multisol of 
Innotec Seal and Bond Remover. 

Methode van aanbrengen:  De gewenste lengte afknippen. Schutfolie verwijderen en de tape op de ondergrond plaatsen. Indien de 
tape ergens tussen gemonteerd wordt, zo snel mogelijk de eindmontage voltooien. 

Reinigen handen:  Met Innotec Safe Hand Clean Plus en water 

Houdbaarheid:  12 maanden in originele, ongeopende verpakking 

Opslagcondities:  Koel en droog bewaren, tussen +5°C en 20°C 

Batchcodetype:  F 

EAN-Code:  10 mm: 5400563025888 
20 mm: 5400563025901 

Dit technisch informatieblad vervangt alle voorgaande. 
 
De informatie wordt geheel vrijblijvend verstrekt en is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring met het product onder normale omstandigheden. In de praktijk kan de verstrekte 
informatie op geen enkele manier de noodzakelijke testen vervangen welke voorafgaand aan het gebruik van het product dienen uitgevoerd te worden. Enkel het op voorhand uittesten 
van het product kan uitwijzen of het product ook daadwerkelijk geschikt is voor de beoogde toepassing. Bijgevolg kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien onze 
producten gebruikt worden zonder rekening te houden met de vermelde adviezen. 
 
In geval het product onverhoopt toch niet voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen zullen wij maximaal de aankoopwaarde van het product vergoeden. Wij aanvaarden in geen enkel geval 
de aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade die voortgekomen zou zijn door het gebruik van het product. 
Voor informatie met betrekking tot het veilige gebruik en opslag dient u het veiligheidsinformatieblad van dit product te raadplegen. 
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