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Elektrische kleefband 

 

Product Nitto PE 3315 
 
Algemene omschrijving 

 

 
Nitto PE 3315 is een kwalitatief hoogstaande PE kleefband met een op 
rubber gebaseerd drukgevoelige kleeflaag. De excellente chemische 
weerstand van PE 3315 maakt dit product erg geschikt voor anti-roest 
toepassingen. De PE kleefband is tevens een elektrische isolatie 
kleefband, gecertificeerd volgens EN 60454 (VDE) 
 
Classificatie: IEC 60454-3-12-2/F-PE/90 

 

Constructie  

 
 
 

Features  

 
- Halogeenvrije tape 
- Kleefvrije behandeleing 
- UV bestendig 
- Goede weerbestendigheid 
- Goede kleeflevel 
- Goede 

verouderingseigenschappen  

Kenmerken 

 
Nitto PE 3315 biedt een goed bescherming tegen UV. 
 
Deze PE kleefband is geschikt voor gebruik buitenshuis dankzij de 
gunstige weerstand tegen veroudering en weerinvloeden. 
 
Een goede balans tussen kleefvermogen, afwikkelkracht en flexibiliteit 
zorgt voor een goede verwerkbaarheid en uitstekende 
afdichtingeigenschappen, zelfs bij lage temperaturen. 
Dit  vermijdt doordringing van water en verhoogt de chemische en 
elektrische weerstand evenals de buigzaamheid. 
 
Deze kleefband beschermt bovendien tegen zuren en alkaliën. 

Toepassing 

 
Nitto PE 3315 is het ideale product vele toepassingen: afsluiten van folie 
in landbouwtoepassingen (zwart), detectie en afsluiten van gaslijnen en 
waterleiding (geel), airconditioning (licht groen en isogeen) en nucleaire 
industrie. 
 

 

 
  

- Druk gevoelige op rubber 
gebaseerde druklaag. 

-  
- Pressure sensitive rubber 

based adhesive 
- Kras behandeling 
- PE laag 
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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. 
 
Testmethodes 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 

 

Grondstof PE film 

Lijmtype Op synthetische rubber gebaseerd 

Totale dikte 0,15 mm 

Treksterkte bij breuk 133 N/10 mm² 38 N/19 mm 

Rek bij breuk 300% 

Hechting op BA staal 2,40 N/10 mm 455 cN/19 mm 

Hechting op backing 2,00 N/10 mm 380 cN/19 mm 

Doorslagspanning 60 kV/mm 9 kV 

Minimum toepassingstemperatuur -18 °C  

Maximum 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. 
 
  

mailto:info@cynerpro.be


                        BY 

 
Haverheidelaan 13A ● B – 9140 Temse ● BTW BE 0459 364 482 ● RPR Dendermonde ● ING 320-0537937-45 

Tel. +32 (0)3/253 23 50 ● Fax +32 (0)3/253 23 51 ● e-mail : info@cynerpro.be 

 
Beschikbaarheid 

Kleuren: zwart en geel 
Breedte: 15mm, 19mm, 25mm, 30mm, 38mm, 50mm en 100 mm 
Lengte: 10m en 20m 
Binnen diameter: 50,8 mm 
 
Gebruik 

- Voor een optimaal resultaat raden wij u aan de rollen op kamertemperatuur te bewaren voor gebruik. 
- Bedek de oppervlakte met een overlapping van minimum 50% voor beschermende toepassingen. 
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