
Easy Bind 
Een hoogwaardige microdruksluiting zorgt voor een solide verbinding wanneer de twee delen stevig 
worden samengedrukt – het product hecht aan zichzelf

Art.nr. Product Voorraadcode Verpakking

85041 Easy Bind KEB 16 mm x 10 m rol

Voordelen & eigenschappen

• Vergrendelelementen voor een snelle, hersluitbare
bevestiging – kan geherpositioneerd worden

• 1-component met microstructuur  – geen ingewikkelde 
bindmethoden nodig

• Snel en eenvoudig in gebruik – bespaart tijd en 
vermindert arbeidskosten 

Toepassing

Easy Bind werkt volgens het principe van in elkaar grijpende kunststofelementen. Easy Bind biedt een 
solide bevestiging wanneer deze stevig worden vastgedrukt.

Easy Bind kan zo vaak als nodig in de lengte of diagonaal worden verbonden en kan op elk moment worden 
losgemaakt, zonder daarbij kwetsbare kabels te beschadigen.

Ideaal voor toepassingen zoals bekabelingen in de automobielindustrie en industriële toepassingen inclusief 
IT-bekabeling. Uitermate geschikt voor binnen- en buitengebruik.

Instructies

1. Snijd de benodigde lengte Easy Bind af.
2. Positioneer het product.
3. Zorg ervoor dat de twee delen Easy Bind stevig worden samengedrukt.



Technische informatie

Algemene informatie

Kleur: Zwart

Drager: Polypropyleen / polyamide

Lijmlaag: Polyurethaan

Dikte: 1.5 mm

Houdbaarheid: 24 maanden

Afscheursterkte: 0,4 N / mm 

Afschuifsterkte: > 30 N / cm2

Temperatuurweerstand: tot +100 ºC

Toepassingstemperatuur: +10 ºC tot +30 ºC
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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 BV of KENT Nederland BV.

KENT Belux BV 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 BV en KENT Nederland BV handelen onder 
de naam KENT.
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