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EIGENSCHAPPEN 
 Ideaal voor nagenoeg elk type kabelbundeling. 
 Uitstekend te verwerken. 
 Licht vulkaniserend. 
 Werkt geluiddempend en vermindert trillingen. 
 Geeft een fabrieksorigineel resultaat. 
 Heeft een goede waterbestendigheid. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OMSCHRIJVING 
Linen Tape is een speciaal ontwikkelde zelfklevende textielband voor het fabrieksorigineel omwikkelen van bekabelingen. Linen Tape bestaat uit 
geweven kunststof met een licht vulkaniserende lijmlaag, waardoor het zacht, sterk en goed waterbestendig is.  
 
Veel bedrading en elektrische componenten in auto’s, trucks, boten, motoren etc. worden achteraf gemonteerd. Door trillingen veroorzaken 
deze bedrading en elektrische componenten vaak hinderlijke bijgeluiden. Linen Tape werkt geluiddempend en vermindert deze trillingen.  
 
Zo is Linen Tape dus een perfect product voor het samenstellen en beschermen van bijvoorbeeld bedrading, stekkerverbindingen en 
draadafsplitsingen, waarmee tevens de hinderlijke rammeltjes en trillingen worden voorkomen.  
 
Daarnaast is het product uitermate geschikt om de bedrading te beschermen tegen doorschuren door scherpe delen die zich vaak bevinden op 
plaatsen waarlangs de bedradingen wordt gelegd.  
 
Linen Tape heeft een lijmlaag met een geringe aanvangshechting, waardoor het product zeer schoon te verwerken is en zich niet snel aan de 
omgeving zal vastzetten. Pas na aandrukken zal de hechting tot stand komen. Door zijn licht vulkaniserende werking zal de tape ook onder 
invloed van warmte niet loslaten.  
 
Linen Tape is verkrijgbaar in de breedtematen 19 mm en 40 mm. Hierdoor is het product voor de meeste toepassingen direct inzetbaar. 
 
ALGEMEEN 

VERPAKKING ROL  10 m x 19 mm             25 m x 40 mm 

ARTIKELCODE 05.2330.0000              05.2331.0000 
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TECHNISCHE INFORMATIE 
Basis:  Geweven kunststof textielband (pet) met rubberlijmlaag 

Volumieke massa / dichtheid:  470 kg/m³ 

Afmetingen:  19 mm x 10 m     
 40 mm x 25 m 

Kleefkracht:  1,5 N/cm 

Rek tot breuk (%):  10-25% 

Temperatuurbestendigheid:  -20°C tot +105°C 

UV-bestendigheid:  Goed 

Waterbestendigheid:  Goed 

Oplosmiddelbestendigheid:  Matig 

Verwerkingscondities:  +5°C tot +50°C 

Soort ondergrond:  Elektrische bedrading, kabelbomen etc. 

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

Methode van aanbrengen:  Linen Tape behoort onder een constante overlap van 50% te worden aangebracht. 

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:  5400563026748 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
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. 


