
LIQUID TAPE®

 FLYTENDE, ELEKTRISK ISOLERING  

BESKRIVELSE: 
LIQUID TAPE® er en syntetisk flytende gummi coating som anvendes for isolering, beskyttelse og som farge-
koding. Den kan enkelt pensles på. Liquid Tape er elektrisk isolerende, vanntett, elastisk, slitesterk, sprekker 
ikke og skaller ikke av. Forblir elastisk også under ekstreme værforhold og temperaturer (-35°C to +95°C) og 
er bestandig mot svake syrer og alkalier. LIQUID TAPE® leveres på sprayboks (klar og svart) og i flaske (rød 
og svart) med skrukork og pensel under lokket. 

SPECIFICATIONS: 
Dielectric: (ASTM D -149) 1,400 v/mil           Durometer shore A: (ASTM D -2240) 70
Solids: (wt) 24%             Salt spray: (ASTM B -117) passed 1,000 hours
Tensile: (ASTM D -638) 3,740psi              Weather ability: (ASTM G -53) 3 - 5 years
Elongation: (ASTM D -638) 430%            Temperature use range: -34 °C to 93 °C
Cut resistance: (ASTM D -1044) very good           Stone abrasion: (ASTM D -3170) excellent
Shelf life: 1+ years at 25°C unopened container    Permeability: (ASTM E -96) .03 grains/sq. ft./hr.
Chemical resistance:              Viscosity range: 90 - 110 K.U. @ 25°C (+/- 2°C)
     Acids, alkalines, pollutants : excellent       
     Petroleums: limited

BRUKSANVISNING: 
Ledninger, poler og alle øvrige overflater må være rene, fettefrie,  tørre og fri for løs rust.
Rør forsiktig om med penselen. Unngå luftbobler. Påføres i våte overlappende strøk. La den herde i ca. 20 
minutter til overflaten er støvtørr, før nytt strøk påføres. Påfør ønsket antall strøk for å oppnå nødvendig 
filmtykkelse. For best resultat anbefales minst 2-3 strøk. La det tørke i minst 24 timer før bruk.

 

ANBEFALING: 
Herdetid minst 4 timer før 
bruk. La tørke over natten 
om mulig. Unngå sterk 
vind. Sørg alltid for god 
lufting og benytt  
verneutstyr.

Advarsel: Slå av strømmen av elektriske komponenter før påføring. Minst 2 strøk kreves (0,127mm) for å få 
en god dielektrisk beskyttelse.
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FLERE BRUKSOMRÅDER

Erstatter krympestrømper
Elektriske koblinger i bil og båt 

Radiostyring 
Frekvensomformere

Kabler 
Kabelsko

Koblingsbokser
Elektrisk verktøy for industri, håndverk og hobby - i og over vann

Isolasjon av instrumenter on-/offshore
Kretskort 

Datautstyr 
Coiler 

Batteripoler
Sensorer

Robotelektronikk
Elektriske koblinger for basseng

Lensepumper
Sprinkleranlegg
Driftsbygninger

Redskap
Strømmålere 

Antiskru gjengetape 
Fargekoding


