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EIGENSCHAPPEN 

• Zeer goed bestand tegen vocht en warmte. 

• Uitstekende hechting op ruiten, lak en kunststoffen. 

• Laat geen hinderlijke lijmresten na bij verwijdering. 

• Gemakkelijk te scheuren. 

• Voor het beschermen van diverse carrosseriedelen tijdens het 
(de)monteren van een autoruit. 

• Voor het bevestigen van kabels. 

• Voor het op zijn plaats houden van pas gelijmde delen. 

• Als noodafdichting van slangen en leidingen, zoals een waterslang. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OMSCHRIJVING 
Waterproof Tape is een zeer duurzame zelfklevende tape met linnen backing. De tape is hierdoor uitermate sterk, maar is tijdens de verwerking 
toch gemakkelijk door te scheuren. De hoogwaardige lijmlaag is bestand tegen zowel vocht als warmte, waardoor de tape onder de meest 
uiteenlopende omstandigheden toch een zeer goede hechting op nagenoeg alle ondergronden heeft.  
 
Waterproof Tape is een product met zeer veel toepassingsmogelijkheden. Het is bijvoorbeeld geschikt voor het omwikkelen en bevestigen van 
kabels. Het kan preventief worden gebruikt als bescherming tegen het doorslijten van delen die onderhevig zijn aan mechanische 
beschadigingen, maar ook als noodreparatie van zeildoek, gescheurde bumpers, plaatdelen, spiegels, knipperlichten enz. Door zijn enorme 
sterkte en goede temperatuurbestendigheid kan het zelfs worden gebruikt als noodafdichting van slangen en leidingen.  
 
Waterproof Tape is bovendien een ideaal product voor onderweg, omdat het in zeer veel gevallen een noodoplossing biedt, die het voortzetten 
van de rit mogelijk maakt. 

 
ALGEMEEN 

VERPAKKING ROL 50M  Grijs 25 mm    | Grijs 50 mm    | Zwart 25 mm  | Zwart 50 mm  

ARTIKELCODE 05.1364.1070 | 05.1362.1070 | 05.1363.0000 | 05.1361.0000  
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TECHNISCHE INFORMATIE 
Basis:  Geëxtrudeerde PE-gecoate linnentape 

Afmetingen:  25 of 50 mm x 50 m 

Kleefkracht:  17,5 N / 25 mm 

Trek tot breuk (treksterkte):  183,4 N / 25 mm 

Rek tot breuk (%):  20% (lengterichting) 

Afpelsterkte:  13,3 N / 25 mm (bij 180°) 

Temperatuurbestendigheid:  -35°C tot +90°C 

Waterbestendigheid:  Zeer goed, ook van de buitenzijde 

Oplosmiddelbestendigheid:  Redelijk 

Verwerkingscondities:  0°C tot +35°C 

Soort ondergrond:  De meest voorkomende ondergronden 

Methode van aanbrengen:  Direct vanaf de rol aanbrengen op de ondergrond 

Correctietijd:  Korte tijd om nog te corrigeren 

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 

EAN-Code:  Zwart 25 mm: 5400563026182 
Zwart 50 mm: 5400563026144 
Grijs 25 mm: 5400563026205 
Grijs 50 mm: 5400563026151 

 

 

 
 
 
 
 
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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