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EIGENSCHAPPEN 

• Fabrieksorigineel. 

• Voorkomt doorschuren van bedrading. 

• Eenvoudig aan te brengen. 

• Gemakkelijk draadsplitsingen in aan te brengen. 

• Te hergebruiken. 

• Iedere gewenste lengte mogelijk. 

• Verkrijgbaar in 5 veelvoorkomende maten. 

• Zeer universeel toepasbaar. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

OMSCHRIJVING 
 
Fast-Fix is een uniek universeel kabelbundelsysteem dat tegenwoordig vaak al fabrieksorigineel gemonteerd wordt. Het product heeft een 
speciale structuur van geweven kunststof die zorgt voor een zeer stevige, maar uiterst flexibele en slijtvaste bescherming. 
 
Fast-Fix is op iedere gewenste maat te knippen. Door deze eigenschappen is het product de ideale oplossing om losse kabels te bundelen en te 
beschermen tegen mechanische invloeden. Door de geweven structuur is het ook zeer eenvoudig om een afsplitsing in de bekabeling te maken 
zonder dat de Fast-Fix moet worden opengeknipt. 
 
Vele elektrische componenten en accessoires in of op auto’s, trucks, boten, motoren etc. worden vaak achteraf gemonteerd. Als de bedrading 
over scherpe delen loopt, kan deze door schuren beschadigd worden. Fast-Fix is uitermate geschikt om het doorschuren van bedrading en 
stekkerverbindingen, maar ook van water-, lucht- en vetleidingen op kwetsbare punten te voorkomen. 
 
Fast-Fix geeft daarnaast ook een zeer professionele uitstraling aan de afwerking van de bekabeling. 
 
Voor het afwerken en vastzetten van Fast-Fix kan het best de vulkaniserende Self-Sealing Tape worden gebruikt. 
 
Fast-Fix is verkrijgbaar in 5 verschillende maten: 0,5 cm, 1 cm, 1,5 cm, 2 cm en 3 cm breed. Het product wordt op rol geleverd in een handige 
dispenserverpakking. 
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ALGEMEEN 

 

VERPAKKING ROL 30,4M 0,5 cm               | 1 cm                 | 1,5 cm 

ARTIKELCODE 80.0032.0000  | 80.0064.0000 | 80.0127.0000  

VERPAKKING ROL 15,2M 2 cm                 | 3 cm  

ARTIKELNUMMER 80.0254.0000 | 80.0381.0000 

 
TECHNISCHE INFORMATIE 

 

Basis:  Geweven polyethyleentereftalaat (PET) 

Volumieke massa / dichtheid:  1380 kg/m³ 

Afmetingen:  0,5 cm x 30,4 m 

Temperatuurbestendigheid:  -75°C tot +125°C 

Smeltpunt:  250°C 

UV-bestendigheid:  Goed 

Waterbestendigheid:  Zeer goed 

Oplosmiddelbestendigheid:  Goed 

Weerstand tegen doorschuren:  Zeer goed 

Verwerkingscondities:  Geen beperking 

Methode van aanbrengen:  Direct vanaf de rol. De juiste maat afknippen en over de te bundelen bekabeling schuiven. Uiteinden 
afwerken met bijvoorbeeld Innotec Self-Sealing Tape. 

Houdbaarheid:  Onbeperkt 

Opslagcondities:  Geen beperking 

EAN-Code:  0,5cm: 5400563030431 
1cm: 5400563030455 
1,5cm: 5400563030745 
2cm: 5400563030929 
3cm: 5400563031056 
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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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