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Θερμοσυρρικνούμενα λάστιχα από πλέγμα ή ύφασμα
Χρήση: για την προστασία και το δέσιμο καλωδίων, αγωγών, συρμάτων και λάστιχων στην καλωδιοποιία, στην αυτοκινητοβιομηχανία, στην ηλεκτροτεχνία 
και στην κατασκευή εγκαταστάσεων.

Λάστιχα από πλέγμα
• Δυνατότητα κοπής σε κρύα κατάσταση – δεν

ξεφτίζουν, δεν απαιτούνται ειδικά εργαλεία
• Καλή προστασία από

τις τριβές
• Εύκολο δέσιμο των

καλωδίων

Θερμοσυρρικνούμενα 
υφασμάτινα λάστιχα
• Είναι εύκαμπτα και εφαρμόζουν σφικτά – 

άριστη προστασία ακόμα σε μικρές ακτίνες
• Εξαιρετική προστασία από τη θερμότητα/

μονωτής
• Εξαιρετική προστασία από τις τριβές 

και τα τρωκτικά
• Πολύ καλή χημική αντοχή

Τεχνικά στοιχεία

Υλικό: πολυαμίδιο 6.6, χωρίς αλογόνα
Θερμοκρασιακή αντοχή: –55°C έως +125°C
Ικανότητα ανάφλεξης: αυτοσβενόμενο κατά UL94

Τεχνικά στοιχεία

Υλικό: πολυεστέρας, δεν περιέχει αλογόνα
Θερμοκρασιακή αντοχή: –40°C έως +150°C
Ικανότητα ανάφλεξης: αυτοσβενόμενο κατά UL94 ΗΒ
Λόγος συρρίκνωσης: 2:1

Πεδίο χρήσης mm Κωδ. Αρ. Συσκ./m Πεδίο χρήσης mm Κωδ. Αρ. Συσκ./m

4,0 – 10,0 0771 500 030 20 6,0 – 12,0 0771 550 012 5
10,0 – 14,0 0771 490 012 15 12,0 – 25,0 0771 560 025 5
14,0 – 24,0 0771 480 016 15 15,0 – 30,0 0771 570 030 5
18,0 – 26,0 0771 470 020 10 25,0 – 50,0 0771 590 050 4
26,0 – 36,0 0771 460 030 10 35,0 – 70,0 0771 610 070 4
32,0 – 44,0 0771 450 040 5

Τεχνικά στοιχεία

Θερμοκρασιακή αντοχή –40°C έως +150°C –40°C έως +105°C
Πλάτος 19 mm 19 mm
Μήκος 25 m 10 m
Πάχος ταινίας 0,27 mm 0,50 mm
Χρώμα μαύρο μαύρο
Φορέας Πολυεστέρας Ραμμένο πολυεστερικό fleece
Κόλλα Ακρυλικό υλικό Συνθετικό καουτσούκ
Δύναμη θραύσης 240 N/cm 42 N/cm
Διαστολή μέχρι τη θραύση 27% 19%
Κωδ. Αρ. 0771 100 119 0771100 219
Συσκ./Τεμ. 1 1

Περιγραφή

Xρήση

Ιδιαιτερότητες

Πολυεστερική υφασμάτινη κολλητική ταινία

Δέσιμο πλεξούδων καλωδίων, κυρίως εκεί που 
ενδέχεται να αναπτυχθούν υψηλές θερμοκρασίες
(π.χ. στο χώρο του κινητήρα).

Αντοχή στις τριβές και στη ρήξη, εξαιρετική αντοχή
στη γήρανση και τα χημικά, δεν περιέχει αλογόνα,
συμβατή με PVC.

Κολλητική ταινία από πολυεστερικό fleece

Δέσιμο πλεξούδων καλωδίων, ιδιαίτερα σε 
επενδεδυμένα τυλίγματα, ως εναλλακτική λύση 
έναντι των ταινιών από κετσέ ή αφρώδες υλικό,
όπου απαιτούνται χαρακτηριστικά μόνωσης και
απόσβεσης, για την προστασία από το
θόρυβο, τους τριγμούς και τις τριβές
π.χ. στο ταμπλό, στο εσωτερικό του αυτοκινήτου).

Ηχομονωτική δράση, υψηλή δύναμη συγκόλλη-
σης, αντοχή  στη γήρανση, συμβατότητα με PVC,
δεν περιέχει διαλύτες.
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