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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.

SELVVULKANISERENDE TAPE

2501 - SORT
2501 er en svært formbar selvsammenslående tape 
basert på PIB (Polyisobutylene) gummi. Det er en 
vulkaniserende tape med utmerkede elektriske 
egenskaper som dekker en rekke bruksområder, 
inkludert lavspenningsisolasjon samt skjøting og 
reparasjon av kabler opp til 46 kV.

Bredde/Lengde Tykkelse

19 mm x 10 m

0,5 mm
25 mm x 10 m

38 mm x 10 m

50 mm x 10 m

En selvvulkaniserende tape (vulkebånd) må du strekke og jobbe med for å tette/isolere, mens mastikk legges bare på (”jobber” av seg selv). Selvvulkaniserende tape kan 
tas av i en kort tidsperiode etter at du har påført den, noe du ikke vil få til med mastikk. Over tid vil selvvulkaniserende tape sitte som en mastikk. 

Det er viktig at denne type tape strammes skikkelig under pålegging, nesten så du river den i stykker. Dette for å unngå luftrom. 

3M - 23 - SORT
NEMKO godkjent gummitape , som vulker hurtig 
sammen.Temperatur klassifisert for kontinuerlig 
vedheft til 90 °C. Tapen kan brukes til isolasjon i 
lav- eller høyspenningsapplikasjoner og i skjøter 
opp til 69 kV. Strekk opp til 100 % for hulromsfri, 
fuktbestandig isolasjon.

Bredde/Lengde Tykkelse

19 mm x 9 m

0,76 mm25 mm x 9 m

38 mm x 9 m

3M - 70 - GRÅ
Silikonbasert selvvulkaniserende isolasjonstape, 
når du har behov for et bredt temperaturområdet; 
-100°C til +180°C. Utmerket momentan 
vulkanisering. Silikon er ikke så mekanisk sterk 
som gummi, men har unike temperatur egenskaper.

Bredde/Lengde Tykkelse

25 mm x 9 m 0,3 mm

3M - 13 - SORT
Halvledende tape som er en meget formbar, 
etylenpropylengummi (EPR)-basert høyspennings-
skjøtetape. Tapen forlenges lett for å tilpasse seg 
uregelmessige former og beholder ledningsevnen 
når den strekkes.

Bredde/Lengde Tykkelse

19 mm x 4,5 m 0,76 mm


