
Nitto tape
- god klæbeevne

StormTM Produktblad

Eric Storm A/S tilbyder tre forskellige typer tape:
   ► Nitto 21 er en all-round tape til indendørs- og           
        udendørs brug
   ► Nitto 51 til beskyttelse af rørsamlinger og   
        beskyttelse ved sandblæsning
   ► Nitto 228SK er til isolering af elektriske kompo     
        nenter og kabler

KVALITET
Nitto 21 er en PVC tape med gummi baseret klæber. 
Velegnet til udendørs brug. Tapen har en høj resistens 
mod olier, baser og syre. 
Temperaturområde fra -18oC til +60oC.

Nitto 51 er en vinyl tape med butyl-klæber.
Tapen har en overfor fugt.
Temperaturområde fra -25oC til +60oC.

Nitto 228SK er en PVC tape med gummibaseret 
klæber. Velegnet til udendørs brug. Tapen har en 
overfor flammer samt syrer og baser.
Temperaturområde fra -18oC til +80oC.

ANVENDELSE
Nitto 21 kan bruges til mange alsidige formål som på 
plastik og ensilageafdækning. Tapen benyttes på rene 
og tørre overflader.

Nitto 51 tapen kan bruges på mange forskellige 
overflader bl.a. stål, galvaniseret stål, rustfrit stål, 
kobber, glas, plastik og gummi. Tapen beskytter 
nedgravede rør /objekter mod korrosion, da den laver 
en fuldkommen luft- og vandtæt forsegling rundt om 
rør/ objektet.
Nitto 51 tapen er desuden velegnet som beskyttelse 
ved sandblæsning.
Tapen benyttes på rene og tørre overflader.

Nitto 228SK tapen til isolering af elektriske kompo-
nenter ved høj spænding, så som isolering af kabler, 
der er overtrukket med termoplastik- eller gummiisoler-
ing. Tapen benyttes på rene og tørre overflader.

PRODUKT VARIANTER
Varenr. DimensionProdukttype Farve Pakning

Hvid

Sort

Sort

Sort

Sort

40 rl/ krt

60 rl/ krt

40 rl/ krt

20 rl/ krt

48 rl/ krt

7202

7224

7205

7200

7234

100mm x 10,00 MPVC 21
100mm x 10,00 MPVC 21
50mm x 20,00 MPVC 21
50mm x 20,00 MPVC 21
25mm x 30,50 M51 Vinyl
50mm x 30,50 M51 Vinyl
38mm x 20,00 MPVC 228SK

Klar

Sort

48 rl/ krt

40 rl/ krt

7203

7222
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