
Fusion Wrap
Fusion Wrap is sterke, flexibele, zelfvulkaniserende isolatietape die een uitstekende en permanente di-
electrische bescherming biedt.

Art.nr. Product S/C Verpakking

34725 Fusion Wrap KWF 25.4 mm x 16,5 m

Voordelen & Eigenschappen

• Snelle warmteafvoer – uitstekende 
temperatuursweerstand

• Zelfvulkaniserend zonder verlijming – snel en eenvoudig 
te gebruiken

• Bestand tegen weersinvloeden, water, vocht, oliën en 
meest voorkomende chemicaliën – uitzonderlijke 
prestaties op lange termijn

Toepassing

Fusion Wrap is een zelfvulkaniserende hoogdiëlektrische isolatietape met een lange levensduur, te gebruiken in
een breed gamma aan toepassingen.

Biedt betrouwbare prestaties in extreme hitte, koude en hoge luchtvochtigheid, heeft een uitstekende chemische
weerstand tegen vele zuren, alkalizouten en oliën.

Fusion Wrap is een zeer flexibele, niet-poreuze isolatietape.

Toepassingen omvatten: hoge stroom, hoogspanningstoepassingen, laskabels, batterijkabels en -uiteinden,
verzamelrails, spoelen, transformatoren, generatoren, motorwikkelingen, onregelmatige verbindingen, bv.
splitbouten en uiteinden van batterijkabels.

Instructies

Aanbrengen op het onderdeel waarbij de Fusion Wrap zichzelf overlapt, met behulp van de centrale 
markeringslijn als richtlijn voor een optimale pasvorm.

Kan worden aangebracht in natte omstandigheden (regen), of op olieachtige of vochtige oppervlakken..



Technische gegevens

Houdbaarheid: 24 maanden 

Kleur: Zwart

Gevareninfo: n/a

Hardheid: Shore A 50 (24 hrs)

Rek bij breuk 300%

Temperatuurweerstand -60ºC tot 200ºC permanent

Piektemperatuur (kortstondig) -65ºC tot 260ºC

Rek 300%

Treksterkte: 4,83MPa

Di-electrische sterkte: 400 v/mil min    dikte 1mm

Di-electrische constant 1kHz: 2,95

Verliesfactor 1kHz: <0,0004

Volumeweerstand: 3 x 1014 ohms/cm, min

Soortelijk gewicht: 1,12 g/mm

Water Absorptie:          max 3% van gewicht

Douane code: 3919 1019
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Voorwaarden 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 
en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, microfilm of welke andere wijze ook, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
KENT Belux SPRL/BVBA of KENT Nederland BV.

KENT Belux SPRL/BVBA heeft deze Informatie met de 
grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet 
aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade ten 
gevolg van onnauwkeurigheid of onvolledigheid van de 
Informatie of 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.
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