P R O D U K TA R K M A S T I K K

MASTIKK

el-t.no

3M - 2228 TAPE
3M 2228 har mer klebeevne på den ene siden
enn den andre. F.eks bedre egnet dersom man
bruker kaldkrymp. Farge er sort
Bredde/Lengde

25 mm x 3 m
50 mm x 3 m

S 1052 - MASTIKK

Bredde/Lengde

Tykkelse

35 mm x 500 mm

1 mm

IDL0310 (0390) - SORT
Mastikk på rull med lang lengde, dersom du skal
legge tettninger over lengere området.
Tykkelse

25 mm x 23 m

2 mm

25 mm x 45 m

1 mm

EL-TECHNIC

Spesialist på
krymp
siden 1990

1,65 mm

El-Technic har mer enn 30 års erfaring, og vet hva som
betegner et godt produkt. Våre løsninger brukes i de
aller mest krevende produkter/installasjoner. El-Technic
lagerfører og leverer sannsynligvis det bredeste sortiment
i Norge.

NITTO - 12FB

Klebrig mastikk. Myk og smidig – formes enkelt
med fingrene. Kan pakkes, strekkes eller formes
rundt ugjevne former for rask, smidig
isolasjonsbygging
Bredde/Lengde

38 mm x 1,5 m

Bredde/Lengde

Tykkelse

3M - SCOTCHFIL

Mastikk som er praktisk i bruk, lett å håndtere.
Leveres i 500 mm flak. Meget klebrig.
Farge er sort

Tykkelse

Bredde/Lengde

38 mm x 1,5 m

Tykkelse

3 mm

PVC TAPE UTEN LIM

En selvsammenslående, isolerende mastikk for
isolering og forsegling, med overlegen vedheft til
metaller, kabelisolasjoner og kapper uten negativ
effekt på polymere ledende skjermer.

95 mm x 3,2 m

Mastikk som er mer klebrig og fleksibel. Lett å
jobbe med. Farge er sort

3,2 mm

PLYSEAL 10 - 95

Bredde/Lengde

Lagervare hos El-Technic i Oslo

Tykkelse

Tilleggsprodukt til mastikk. Brukes mellom mastikk
og kabel, slik at du kan du kan skille
tetningsmiddelet fra lederne.
Bredde/Lengde

60 mm x 10 m
3,2 mm
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