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Kabelmaterialen 
Modulaire  

Product 12FB Zelfvulkaniserende kleefband 
 

Algemene omschrijving  

 
 
Nitto 12 FB is a zelfvulkaniserende kleefband. Door het uitrekken en het 
inpakken van de leidingen, kabels en andere objecten versmelt de 
kleefband onmiddellijk met zichzelf, hierdoor gecreëerd met een 
waterdichte isolatie die beschermd tegen corrosie. 12FB is geschikt voor 
gebruik binnen en buiten. 
 

 

Constructie 

 

 
- Zelfvulkaniserende laag gebaseerd op synthetisch zwart rubber. 
- Droge folie: siliconiseerd wit papier 
 

Kenmerken  

- Zachte en kleverige tape 
- Betrouwbare verzegeling en 

anticorrosief laag. 
- Effen maken van 

geprofileerde oppervlaktes. 
- Minimaal 

overlappingpercentage 
nodig. 

Eigenschappen 

Nitto PVC 2313 is een echte zachte kleefband. Geen enkel vulsel wordt 
gebruikt bij de fabricatie van de PVC kleefband. 
 
Nitto 12 FB is een zachte en kleverige zelfvulkaniserende kleefband. Deze 
kenmerken worden geapprecieerd bij toepassingen waar de temperatuur 
laag is of waar het gebruikt van een meer kleverige vulkaniserende 
kleefband noodzakelijk is. 
De combinatie van Nitto 12 FB en Nitto PVC kleefband 51 voor een betere 
bescherming, biedt een betrouwbare verzegeling en anti-corrosie laag. 
De dikkere versie van dit product kan zelfs geprofileerde oppervlaktes 
glad maken. 
Nitto 12 FB heeft slechts een kleine overlap percentage nodig. 

Toepassing 

Bij sommige toepassingen, het aanvullende gebruik van een grondlaag 
kan overwogen worden om een optimaal resultaat te bekomen. 
Isolatie zelfvulkaniserende tape vindt men in het algemeen in de volgende 
toepassingen: 

- kabel splices  
- Kabel terminals als isolatie dichting  
- Herstel van kabelmantels  
- Leidingen, verbindingen en fittings  
- Erg geschikt als vulling of aanvullende dichting in krimpkousen. 

 

 
Mo 
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dulaire Polycarbonaat Schouwput 
 
 

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, 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 

 

 12FB A 12FB B 12FB C Test methode 

Dikte 1,0mm 2,3mm 3,0mm ASTM D 1000 

Gewicht 1155 g/m² 2660 g/m² 3640 g/m²  

Rekgrens 75 g/6mm 150 g/6mm 250 g/6mm ASTM D 638 

 10 g/mm² 11 g/mm² 13 g/mm²  

Treksterkte > 3000% >3000% >3000% ASTM D 1000 

Naald doordringing 4,6mm 4,6mm 5,5mm ASTM D 5 

Zelfvulkaniserende 
eigenschappen 

Geen verslapping Geen verslapping Geen verslapping ASTM D 1373 

 Niet uitrollen Niet uitrollen Niet uitrollen  

Doorslagspanning 17 kV/mm 17 kV/mm 17 kV/mm ASTM D 1373 

Deel weerstand 1x10exp 10 ohm.cm Idem 12FB A Idem 12FB A ASTM D 257 
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Beschikbaarheid 

 
12FB A 
 

Rol grootte t x w x l Binnen diameter Rollen/karton Rollen/laag Rollen/pallet 

1mm x 30mm x 20m 76mm 8 48 192 

1mm x 40mm x 10m 76mm 25 150 600 

1mm x 60mm x 10m 76mm 15 90 360 

1mm x 80mm x 10m 76m 10 60 240 

 
12FB B  
 

Rol grootte t x w x l 
Binnen 

diameter 
Rollen/karton Rollen/laag Rollen/pallet 

2,3mm x 25mm x 10m 76mm 16 96 384 

2,3mm x 50mm x 10m 76mm 8 48 192 

 
12FB C 
 

Rol grootte t x w x l 
Binnen 
Diameter 

Rollen/Karton Rollen/Laag Rollen/Pallet 

3mm x 38mm x 1.5m* 31,5mm 10 140 1260 

*individueel verpakt in karton 

 

Gebruik 

 

- Reinig het oppervlak goed door alle stof, vuil en vet te verwijderen. 
- Voor sommige toepassingen is het aan te raden een aanvullende grondlaag te gebruiken. 
- Wikkel rond en rek de kleefband uit. Een overlapping van 10 – 20 % is voldoende. 
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