
Flow Form Clear
Dubbelwandig, transparant thermoplastisch krimpmateriaal ter voorkoming van defecten te wijten aan 

corrosie, trillingen en spanning op elektrische en vele andere verbindingen

Art.nr. Product S/C Verpakking

29925 Flow Form Clear   3.2 mm FFC-3 10 stuks

29930 Flow Form Clear   4.8 mm FFC-5 10 stuks

25290 Flow Form Clear   6.4 mm FFC-6.5 10 stuks

25295 Flow Form Clear   9.5 mm FFC-10 10 stuks

29935 Flow Form Clear 12.7 mm FFC-13 10 stuks

29940 Flow Form Clear 19.1 mm FFC-20 5 stuks

29945 Flow Form Clear 25.4 mm FFC-25 5 stuks

Voordelen & Eigenschappen
• Buitenwand krimpt - biedt sterkte, stijfheid, slijtvastheid 

en chemische weerstand

• Binnenwand smelt – biedt een waterdichte afdichting 

Bestand tegen spatten en vocht - niet bedoeld voor 

volledige onderdompeling in vloeistoffen 

• Robuuste bescherming tegen slijtage, trillingen en buigen 

• Uitstekende trekontlasting en isolatie van zwakke punten

• Doorzichtig – eenvoudige visuele controle

• RoHS-conform

Toepassing

Het krimpmateriaal biedt de mogelijkheid om componenten, koppelstukken en afsluitingen die 

vochtbestendigheid en mechanische bescherming vereisen, in te kapselen. De binnenlaag smelt en vult 

onregelmatigheden. Terwijl de krimpkous nog steeds warm is, kan het einde worden vastgeklemd om een 

kabelaftakking te vormen. Biedt trekontlasting voor robottoepassingen. Isoleert handgereedschap tegen 

elektrische schokken. Beschermt kabels tegen corrosie. Kan toegepast worden op kabeluiteinden om 

uitrafeling te voorkomen.

Instructies

1. Kies altijd de grootste maat die optimaal het component bedekt.

2. Snijd een stukje van de Flow Form. Het moet lang genoeg zijn om de aansluiting aan de uiteinden 

goed te kunnen bedekken.

3. Reinig de verbinding met Electric Cleaner en laat verdampen.

4. Schuif een gedeelte van de Flow Form in de aansluiting vóór het monteren en schuif de Flow Form 

over de verbinding tot deze volledig gedekt is. 

5. Verwarm gelijkmatig met de Blazer Torch op de Flow Form om krimping mogelijk te maken, te 

beginnen vanuit het midden naar beide uiteinden.

6. Stop met verwarmen zodra de gesmolten vloeistof uit beide uiteinden zichtbaar wordt en laat 

afkoelen.

Typische toepassingen:

• Isoleert en biedt een waterdichte 

afdichting voor een brede waaier aan 

verbindingen

• Isoleert en beschermt elektrische 

klemmen en connectoren

• Beschermt laskabels, apparatuur, 

bedrading en verlichting

• Isoleert handgereedschap tegen elektrische schokken

• Beschermt kabels tegen corrosie 

• Voorkomt uitrafelen van kabeluiteinden

• Dicht af en beschermt flexibele buizen

• Beschermt labels of aantekeningen op kabels
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Basis: Polyolefinbuis

Consistentie: Flexibel

Lengte: 30 cm

Krimpverhouding: 3:1

Minimale krimptemperatuur:               120°C

Diëlektrische sterkte : 500 V/mil of 19685 V/mm (ASTM D149)

Volumeweerstand : 10 15 ohm.cm (ASTM D257)

Temperatuurbestendigheid : -55°C tot 110°C

Chemische weerstand : Zeer goed (brandstof, minerale oliën, accuzuur, 

oplosmiddelen)*

Treksterkte: 14.7 MPa (ASTM D638)

VOS: 0 g/l

Levensduur: 24 maanden

Douanecode: 3917 32 51

Goedkeuringen: Military AMS-DTL-23053/4, Class 1

Binnen-

diameter

Maximale binnendiameter 

na verwarmen

Wanddikte 

na verhitting

Doorsnede

draad

3.2 mm 1.2 mm 1.59 mm ± 0.15 0.2-0.5 mm²

4.8 mm 1.6 mm 1.59 mm ± 0.15 0.5-1.5 mm²

6.4 mm 2.4 mm 1.59 mm ± 0.15 1.5-2.5 mm²

9.5 mm 3.2 mm 1.59 mm ± 0.15 3.0-6.0 mm²

12.7 mm 4.8 mm 1.59 mm ± 0.15 8.0-20.0 mm²

19.1 mm 6.4 mm 1.59 mm ± 0.15 40.0-70.0 mm²

25.4 mm 9.5 mm 1.59 mm ± 0.15 90.0-120.0 mm²

**Niet geschikt voor permanente onderdompeling in vloeistoffen. Het wordt de gebruiker aanbevolen reële testen uit te 

voeren om de duur van de chemische weerstand te bepalen.

Voorwaarden 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 

en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 

fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook 

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 

KENT Belux sprl/bvba of KENT Nederland BV.

KENT Belux sprl /bvba stelt deze publicatie met de grootst 

mogelijke zorg samen maar kan geen aansprakelijkheid 

aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen 

voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen 

voorkomen door onnauwkeurigheden of nalatigheden in 

de informatie of voor schade ten gevolge van of in 

verband met het gebruik van deze informatie.

KENT Belux sprl/bvba en KENT Nederland BV handelen 

onder de naam KENT.

Vestigingsadres:  

KENT Belux SPRL/BVBA

Rue Emile Francqui, 4

1435 Mont-Saint-Guibert

BTW: BE 0414.239.587

KENT Nederland BV

Claudius Prinsenlaan 128

4818 CP Breda

BTW : NL 817247658B01

KENT Belux SPRL/BVBA: Rue Emile Francqui, 4 - 1435 Mont-Saint-Guibert Tel: +32 10 48 76 40  
KENT Nederland BV: Claudius Prinsenlaan 128 - 4818 CP Breda - Tel: +31 85 4868360 
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