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TECHNISCHE FICHE

HTS-180 High Tech 
Sealing Tape
ENKELZIJDIGE ACRYLTAPE

Volgt onregelmatigheden, contouren en randen en hecht zeer goed.

Hoge bestendigheid, ook tegen scheuren.

UV-, water- en weerbestendig.

Overschilderbaar.

Product [HTS-180]

Karakteristieken

HTS-180 High Tech Sealing Tape is een  overschilderbare  eenzijdige 
afdichtingstape met  hoge tack en een snelle krachtopbouw (24u). 
Toepasbaar waar standvastigheid, flexibiliteit, perfecte afdichting en 
hoge weerstand tegen UV, chemicaliën en vochtigheid nodig zijn.

Toepassingen

• Herstelling van vrachtwagenzeilen en afdekkingen.
• Luchtdichte verbinding van HVAC-kanalen.
• Afdekking van klinknagels en schroefkoppen.
• Afscherming van scherpe randen en hoeken.
• Water-, stof- en luchtdicht maken van naden tussen 

carrosseriedelen en andere gladde oppervlakken.
• Afdichting van lekkende goten, bassins, buizen, kanalen, ... .
• Bescherming van UV-gevoelige materialen.
• Bescherming van kabels op muren en plafonds.

Verpakking

HTS-180 High Tech Sealing Tape - rol 38mm / 5m 554800000

Technische Eigenschappen

• Lijm: drukgevoelig acryl.
• Drager: geschuimd  acryl.
• Voering: polyetheen.
• Kleur: doorschijnend.
• Dikte: 1 mm.
• Breedte: 38 mm.
• Treksterkte : 100N/25 mm.
• Statische afschuifsterkte (na 7 dagen bij +23°C): 

465 g/cm².
• Rek bij breuk: 400%.
• Toepassingstemperatuur: tussen +15°C en 

+30°C.
• Temperatuurbestendigheid: van -40°C tot +95°C 

(met pieken tot +150°C).
• UV-weerstand: zeer hoog.
• Waterbestendigheid: zeer hoog.
• Chemische weerstand: zeer hoog (afhankelijk van 

het type chemische stof).
• Houdbaarheid: 24 maanden, in een zuivere en 

droge omgeving tussen +20°C en +40°C.
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Gebruik

• Aanbrengen op een  zuiver en droog oppervlak, reinig indien nodig met Safety Clean en /of Multifoam.
• Goed aandrukken voor een maximale eerste hechting. De uiteindelijke hechting wordt bereikt na 24u (bij 23°C).
• Verwijder de schutfolie van de bovenkant na het aanbrengen, zodat de tape spanningsvrij wordt aangebracht.
Niet geschikt voor negatieve lucht- en/of waterdruk of hogedruksystemen.  Kan geschilderd of gelakt worden met de meeste 
verven en lakken. Test de compatibiliteit met de tape in geval van twijfel.


