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EIGENSCHAPPEN 

• Vulkaniserend, waardoor de tape samensmelt. 

• Laat niet los onder invloed van warmte. 

• Isolerend tot 45.000 volt. 

• Oplosmiddel-, zuur-, water-, pekel-, en vuilbestendig. 

• Niet kleverig / makkelijk te verwerken. 

• Geschikt voor noodreparatie van koelwaterslangen en buizen. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OMSCHRIJVING 
Self-Sealing Tape is een solide, vulkaniserende tape die door rek wordt geactiveerd en die na verwerking samensmelt tot een homogene, 
absoluut lucht- en waterdichte massa. Het product is perfect geschikt om elektrische bedrading te splitsen, samen te voegen en te isoleren tot 
45.000 volt. 
 
Self-Sealing Tape is een uitstekende hulp bij het inbouwen van elektrische componenten in auto’s, trucks, boten, motoren, schakelkasten etc. 
Vele van deze componenten worden achteraf gemonteerd. Behalve in het interieur bevindt veel van de bedrading voor deze componenten zich 
ook aan de buitenzijde, waar ze is blootgesteld aan allerlei mechanische invloeden alsook de inwerking van vocht, vuil en pekel. Self-Sealing Tape 
beschermt de elektrische componenten en bedrading tegen al deze invloeden en zelfs tegen oplosmiddelen en diesel. Zo is het bijvoorbeeld 
prima te gebruiken om bedrading, stekkerverbindingen en draadafsplitsingen te omwikkelen of om de uiteinden van de veel toegepaste 
krimpkous af te sluiten. 
 
Self-Sealing Tape bevat geen lijmlaag, waardoor het product zeer schoon te verwerken is. Door zijn vulkaniserende eigenschap is de Self-Sealing 
Tape perfect te gebruiken op plaatsen waar bedrading en elektrische componenten onder invloed van warmte staan, onder deze 
omstandigheden zal het product absoluut niet loslaten. 
 
Self-Sealing Tape kan tevens worden ingezet om een noodreparatie uit te voeren aan een kapotte leiding of kabel. 
 
De rol Self-Sealing Tape is voorzien van een nylon schutlaag, waardoor de lagen perfect gescheiden blijven en een zeer lange houdbaarheid 
gewaarborgd is. 
 
ALGEMEEN 

VERPAKKING  Rol 10 meter 

ARTIKELCODE 05.0344.0000 
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TECHNISCHE INFORMATIE 
Basis:  Polyisobutylene rubber 

Afmetingen:  19 mm x 0,5 mm x 10 m 

Temperatuurbestendigheid:  -40°C tot +90°C 

Piektemperatuurbestendigheid:  110°C 

Waterbestendigheid:  Uitstekend 

Zoutwaterbestendigheid:  Goed 

Oplosmiddelbestendigheid:  Goed 

Zuurbestendigheid:  Goed 

Diëlektrische sterkte:  Zeer hoog, 45 Kv/mm 

Elektrisch isolerende weerstand:  1,5 x 1013 ohm.m 

Verwerkingscondities:  Self-Sealing Tape kan bij vrijwel iedere temperatuur worden verwerkt. Bij zeer lage temperaturen zal de 
vulcanisatie iets vertragen, maar dit heeft verder geen negatieve invloeden op het eindresultaat. 

Soort ondergrond:  Elektrische bedrading. In geval van noodreparatie kan Self-Sealing Tape op velerlei ondergronden worden 
gebruikt. 

Voorbereiding van de ondergrond:  Zorgen voor een schone, droge en vetvrije ondergrond. 

Methode van aanbrengen:  De gewenste lengte afknippen of afscheuren en de schutfolie verwijderen. De tape ruim oprekken en half 
overlappend aanbrengen. 

Houdbaarheid:  5 jaar in originele, ongeopende verpakking 

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

Batchcodetype:  F 

EAN-Code:  5400563025833 

 

 

 
 
 
 
 
 
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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