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Modulaire  
Elektrische kleefband 

Modulaire Polycarbonaat Schouwput 
Product Nitto PVC 21 
 
Algemene omschrijving 

 
 
Nitto PVC 21 is een top kwaliteit PVC kleefband met een op rubber 
gebaseerde drukgevoelige kleeflaag.  
Nitto PVC 21 is een PVC kleefband van topkwaliteit met een 
drukgevoelige kleeflaag, gebaseerd op rubber. 
 
PVC 21, een vinyl kleefband van topkwaliteit wordt zeer frequent gebruikt 
en is geschikt voor algemeen gebruik (inclusief bedradingtoepassingen). 
 

 

Constructie  

 
 
  

Kenmerken  

- Puur geplastificeerde PVC 
- Geen vulling 
- Niet kleverige zij-

behandeling 
- Goede bescherming tegen 

weersomstandigheden 
- Goede kleefkracht 
- Goede rekkracht 
- Goede verslapping 
- Vlagt niet uit 
- Vrij van loodbestanddelen 

Kenmerken 

Nitto PVC 21 is een zachte kleefband. Geen enkel vulsel wordt gebruikt bij 
de fabricatie van de PVC kleefband. 
 
Een goede balans tussen kleefvermogen, afwikkelkracht en flexibiliteit 
zorgt voor een goede verwerkbaarheid en uitstekende afdichting. Dit 
voorkomt doordringing van water en verhoogt de chemische en 
elektrische weerstand, evenals de buigbaarheid. 
 
Nitto PVC 21 heeft een dikke drager (totale dikte van de kleefband is 190 
µm) en is daarom de ideale kleefband voor vele toepassingen. 
 
De PVC kleefband is geschikt voor gebruik zowel binnenshuis als 
buitenshuis dankzij de goede weerstand tegen veroudering en 
weersinvloeden. 
 
De kleefband is bovendien ook bestand tegen oliën, zuren en alkalines. 
 

Toepassing 

Nitto PVC 21 is het ideale product voor een robuuste bescherming 
buitenshuis, kabel- en bedradingbehuizing, ventilatie- en aircomarkt.  
Slippreventie voor handgereedschap en apparatuur. Roestvoorkomende 
of beschermende functie. Op temperatuur houden, klemmen, 
versteviging, zandstralen en algemeen gebruik. 
 

 

 
  

- Drukgevoelige kleeflaag, 
gebaseerd op rubber 

- Grondlaag 
- Geplastificeerde PVC film 
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Voorzorgsmaatregelen 

Alle producten geproduceerd door NITTO EUROPE NV zijn gegarandeerd vrij van elke defect op het moment 
van verzending, na tests volgens de NITTO EUROPE NV product specificaties. Producteigenschappen kunnen 
wijzigen door verschillende invloeden zoals ondermeer de samenstelling en toestand van de ondergrond, 
onzuiverheden in of op de ondergrond, temperatuur en vochtigheid bij opslag en omliggende omgeving tijdens 
de toepassing, enz. Wanneer een NITTO product wordt gebruikt in combinatie met ander materiaal moet de 
gebruiker de compatibiliteit van het NITTO product in het eindresultaat en het de evaluatie van de combinatie 
nagaan door middel van eigen tests. 
 
Verpakking en opslag 

Dit product moet beschermd worden tegen direct zonlicht en extreme temperaturen en vochtigheid. Het moet 
staande opgeslagen worden in originele verpakking. Eenmaal verwijderd uit zijn verpakking, moet het 
beschermd worden tegen stof en andere verontreiniging. 
 

Test methodes en resultaten 

De eigenschappen van deze producten worden bepaald in overeenkomst met de NITTO test methodes. 
Gedetailleerde omschrijvingen van deze testmethodes zijn verkrijgbaar op aanvraag. 
De vermeldde getallen zijn gemiddelde waarden, verkregen naar onze best vermogen, maar kunnen niet 
gebruikt worden als product specificatie. 
 

Eigenschappen 

 

Film type Geplastificeerde PVC film 

Lijmtype Kleefband gebaseerd op synthetisch rubber 

Totale dikte 0,19 mm 

Treksterkte 193 N/10 mm² 70 N/19 mm 

Rekbaarheid 219% 

Hechting op 2B steel 1,85 N/10 mm 350 cN/19 mm 

Hechting op backing 1,75 N/10 mm 330 cN/19 mm 

Elektrische sterkte 50 kV/mm 9,5 kV 

Minimum toepassing temperatuur -10 °C  

Maximum toepassing temperatuur +90 °C  

 
Alle tests zijn uitgevoerd volgens de test methodes van Nitto Europe NV, gebaseerd op IEC 60454-2 en alle 
waarden zijn slechts nominale indicaties. 
 

Beschikbaarheid 

Kleuren: transparant, zwart, blauw, groen, rood, grijs, geel, geel-groen, wit, bruin, iso-grijs, licht blauw, oranje. 
Breedte: 12, 15, 19, 25, 30, 38, 50 and 100 mm 
Lengte: 10 en 20 m 
Binnen diameter: 31.5 mm 
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Gebruik 

- Voor optimale gebruik raden wij aan de rollen voor gebruik te stockeren in een ruimte op 
kamertemperatuur. 

- Bedek de oppervlakte met een overlapping van minimum 50 % bij behuizingtoepassingen. 
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