DUCT TAPE
KMT 42
TECHNICAL DATA SHEET

Omschrijving:
 Multifunctionele en all weather linnen Duct Tape voorzien van van een
calendered natuurrubber lijm.
Eigenschappen:
 Makkelijk afscheurbaar met de hand
 Goede aanzetkleefkracht
 Zeer flexibel
 Eenvoudig aan te brengen op verschillende ondergronden
 Gemakkelijk verwijderbaar.

Toepassingen:
 Sluiten van zware kartonnen dozen en andere verpakkingen
 Bundelen en bevestigen van kabels en snoeren
 Afdichten van luchtkanalen
 Herstellen van gescheurde verpakkingen, dekzeilen enz.
 Afboorden tapijten jaarbeurzen.
 Maskeren in automobielnijverheid – tape is schuurbestendig.
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Technische Specificatie
Type drager:

PE Laminated Cloth

Mesh drager:

42 mesh

Dikte drager

± 10 µ

175 micron

Dikte totaal:

± 15 µ

240 micron

5µ

65 micron

Dikte lijmlaag:

Calendered natural rubber
(crosslinked)

Belijming:
Gewicht belijming:

147.60 grs/m²
≥ 4.00 N / cm (0.950
kg/25mm)

Kleefkracht op staal:
Treksterkte:

> 44 N / cm (11 kg/25mm)

Rek bij breuk:
Schuifweerstand
Kleur:
Standaard lengte:
Standaard breedte:

- %
min/20x25mm
mm/60’

60
< 0.09 mm
zilvergrijs – zwart - wit
rood –geel - groen – blauw
andere kleuren op speciale bestelling
50 Meter
48 – 72 – 96 mm
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