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H e l a T a p e

I n s t a l l a t i o n s u t r u s t n i n g



Art-nr E-nr Typ
Tjockl

(T)
Bredd
(W)

Rullängd
(m) Färg

710-00100 – HTAPE-FLEX15-15x10 0,15 15 10 Blå (BU)

710-00101 – HTAPE-FLEX15-15x10 0,15 15 10 Röd (RD)

710-00102 – HTAPE-FLEX15-15x10 0,15 15 10 Gul (YE)

710-00103 – HTAPE-FLEX15-15x10 0,15 15 10 Grön (GN)

710-00104 – HTAPE-FLEX15-15x10 0,15 15 10 Svart (BK)

710-00105 – HTAPE-FLEX15-15x10 0,15 15 10 Vit (WH)

710-00106 – HTAPE-FLEX15-15x10 0,15 15 10 Gul-Grön (GNYE) 

710-00107 – HTAPE-FLEX15-15x10 0,15 15 10 Brun (BN)

710-00108 – HTAPE-FLEX15-15x10 0,15 15 10 Grå (GY)

710-00109 – HTAPE-FLEX15-15x10 0,15 15 10 Violett (VT)

710-00110 – HTAPE-FLEX15-15x10 0,15 15 10 Orange (OG)

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.

Andra längder, diametrar, färger och tryck kan fås på begäran.

Art-nr E-nr Typ
Tjockl

(T)
Bredd
(W)

Rullängd
(m) Färg

710-00111 – HTAPE-FLEX15-15x25 0,15 15 25 Blå (BU)

710-00112 – HTAPE-FLEX15-15x25 0,15 15 25 Röd (RD)

710-00113 – HTAPE-FLEX15-15x25 0,15 15 25 Gul (YE)

710-00114 – HTAPE-FLEX15-15x25 0,15 15 25 Grön (GN)

710-00115 – HTAPE-FLEX15-15x25 0,15 15 25 Svart (BK)

710-00116 – HTAPE-FLEX15-15x25 0,15 15 25 Vit (WH)

710-00117 – HTAPE-FLEX15-15x25 0,15 15 25 Gul-Grön (GNYE) 

710-00118 – HTAPE-FLEX15-15x25 0,15 15 25 Brun (BN)

710-00119 – HTAPE-FLEX15-15x25 0,15 15 25 Grå (GY)

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.

Andra längder, diametrar, färger och tryck kan fås på begäran.

Material Polyvinylklorid (PVC)

Genomslagshållfasthet 8 kV

Vidhäftning mot stål (N/10mm) 3,5 N/10 mm

Vidhäftningsförmåga till 
underlag (N/10mm)

3,3 N/10 mm

Elasticitet 220 %

Brotthållfasthet tejp (N/10mm) 27 N/10 mm

Temperaturområde +105°C
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I n s t a l l a t i o n s u t r u s t n i n g

He laTape

HelaTape
HellermannTyton erbjuder ett brett utbud av tejp i PVC och gummi för tätning, isolering och buntning
av kabel och ledningar. PVC-baserad tejp är konstruerad för lågspänningsapplikationer och finns i en
mängd olika dimensioner och färger. Vulkaniserande tejp är bäst lämpad för tätning och isolering av
kablar och skarvar från låg- till högspänning.

HelaTape

• HelaTape Flex 15 - 

en allroundtejp

HelaTape Flex 15 tejp finns i en mängd färger.

Den är flexibel och har en god vidhäftnings-

förmåga. Tejpen är flamhämmande och passar

till alla mekaniska och elektriska applikationer

upp till 600V.

Hög flexibilitet och god vidhäftningsförmåga gör
HelaTape Flex 15 till ett bra val för en mängd olika
applikationer.

Egenskaper och fördelar

Baserat på en vinylfilm och överdragen med ett högkvalitets gummihäftämne kännetecknas HelaTape Flex av utmärkt prestanda och 

hållbarhet. PVC tejp kan användas för isolering, skydd, fixering, underhåll, färgkodning och många andra ändamål. Sortimentet erbjuder

också premiumtejp med utmärkta väderegenskaper under kalla förhållanden. Alla HelaTape Flex tejper är RoHS-kompatibla.

Hög flexibilitet och god vidhäftningsförmåga gör
HelaTape Flex 15 till ett bra val för en mängd olika
applikationer.

Teknisk tabell

Teknisk tabell

Materialdata

�



Art-nr E-nr Typ
Tjockl

(T)
Bredd
(W)

Rullängd
(m) Färg

710-00137 – HTAPE-FLEX15-25x25 0,15 25 25 Svart (BK)

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.

Andra längder, diametrar, färger och tryck kan fås på begäran.

Art-nr E-nr Typ
Tjockl

(T)
Bredd
(W)

Rullängd
(m) Färg

710-00122 – HTAPE-FLEX15-19x25 0,15 19 25 Blå (BU)

710-00123 – HTAPE-FLEX15-19x25 0,15 19 25 Röd (RD)

710-00124 – HTAPE-FLEX15-19x25 0,15 19 25 Gul (YE)

710-00125 – HTAPE-FLEX15-19x25 0,15 19 25 Grön (GN)

710-00126 – HTAPE-FLEX15-19x25 0,15 19 25 Svart (BK)

710-00127 – HTAPE-FLEX15-19x25 0,15 19 25 Vit (WH)

710-00128 – HTAPE-FLEX15-19x25 0,15 19 25 Gul-Grön (GNYE) 

710-00129 – HTAPE-FLEX15-19x25 0,15 19 25 Brun (BN)

710-00130 – HTAPE-FLEX15-19x25 0,15 19 25 Grå (GY)

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.

Andra längder, diametrar, färger och tryck kan fås på begäran.

Material Polyvinylklorid (PVC)

Genomslagshållfasthet 8 kV

Vidhäftning mot stål (N/10mm) 3,5 N/10 mm

Vidhäftningsförmåga till 
underlag (N/10mm)

3,3 N/10 mm

Elasticitet 220 %

Brotthållfasthet tejp (N/10mm) 27 N/10 mm

Temperaturområde +105°C
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He laTape
I n s t a l l a t i o n s u t r u s t n i n g

• HelaTape Flex 15 - 

en allroundtejp

HelaTape Flex 15: Stort urval av färger.

HelaTape
• HelaTape Flex 15 - 

en allroundtejp

HelaTape Flex 15 tejp finns i en mängd färger.

Den är flexibel och har en god vidhäftnings-

förmåga. Tejpen är flamhämmande och passar

till alla mekaniska och elektriska applikationer

upp till 600V.

HelaTape Flex 15 tillgänglig i en prisvärd storlek.

Egenskaper och fördelar

Materialdata

Teknisk tabell

Teknisk tabell

�



Art-nr E-nr Typ
Tjockl

(T)
Bredd
(W)

Rullängd
(m) Färg

710-00700 – HTAPE-FLEX2000+19x6 0,21 19 6 Svart (BK)

710-00701 07 580 21 HTAPE-FLEX2000+19x20 0,21 19 20 Svart (BK)

710-00702 – HTAPE-FLEX2000+25x33 0,21 25 33 Svart (BK)

710-00703 – HTAPE-FLEX2000+38x33 0,21 38 33 Svart (BK)

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.

Andra längder, diametrar, färger och tryck kan fås på begäran.

!!

Art-nr E-nr Typ
Tjockl

(T)
Bredd
(W)

Rullängd
(m) Färg

710-00600 07 580 19 HTAPE-FLEX1000+19x6 0,18 19 6 Svart (BK)

710-00601 – HTAPE-FLEX1000+19x10 0,18 19 10 Svart (BK)

710-00602 07 580 20 HTAPE-FLEX1000+19x20 0,18 19 20 Svart (BK)

710-00612 – HTAPE-FLEX1000+19x33 0,18 19 33 Svart (BK)

710-00613 – HTAPE-FLEX1000+50x33 0,18 50 33 Svart (BK)

710-00603 – HTAPE-FLEX1000+19x20 0,18 19 20 Blå (BU)

710-00604 – HTAPE-FLEX1000+19x20 0,18 19 20 Röd (RD)

710-00605 – HTAPE-FLEX1000+19x20 0,18 19 20 Gul (YE)

710-00606 – HTAPE-FLEX1000+19x20 0,18 19 20 Grön (GN)

710-00607 – HTAPE-FLEX1000+19x20 0,18 19 20 Vit (WH)

710-00609 – HTAPE-FLEX1000+19x20 0,18 19 20 Brun (BN)

710-00611 – HTAPE-FLEX1000+19x20 0,18 19 20 Grå (GY)

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.

Andra längder, diametrar, färger och tryck kan fås på begäran.

Material Polyvinylklorid (PVC)

Genomslagshållfasthet 11 kV

Vidhäftning mot stål (N/10mm) 2,2 N/10 mm

Vidhäftningsförmåga till 
underlag (N/10mm)

2,0 N/10 mm

Elasticitet 280 %

Brotthållfasthet tejp (N/10mm) 35 N/10 mm

Temperaturområde -18°C till +105°C

Material Polyvinylklorid (PVC)

Genomslagshållfasthet 10 kV

Vidhäftning mot stål (N/10mm) 2,2 N/10 mm

Vidhäftningsförmåga till 
underlag (N/10mm)

2,0 N/10 mm

Elasticitet 280 %

Brotthållfasthet tejp (N/10mm) 30 N/10 mm

Temperaturområde -18°C till +105°C
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I n s t a l l a t i o n s u t r u s t n i n g

He laTape

• HelaTape Flex 1000+ 

premium PVC tejp

• HelaTape Flex2000+ premium PVC 

tejp för högre mekaniska krav

Egenskaper och fördelar

HelaTape Flex 2000+ är en allväderstejp för

professionell användning. En tjocklek på

0,21 mm ger ett kraftigare mekaniskt och

elektriskt skydd. HelaTape Flex 2000+ kan

användas som primär isolering upp till 600V

och har förstklassiga egenskaper i kall miljö.

Som primär isolering av skarvar upp till 600V är
HelaTape Flex 2000+ det bästa valet.

HelaTape Flex 1000+ har utmärkta egenskaper
över ett brett temperaturområde.

El tejp PVC

Egenskaper och fördelar

HelaTape Flex 1000+ är en allväderstejp för

professionell användning. En självhäftande

tejp som ger utmärkta egenskaper i ett brett

temperaturområde. Den kan användas som

isolering på skarvar etc. upp till 600V eller

som skyddande yttre lager över skarvar vid

högre spänningar. Lämplig att använda vid

alla applikationer med låg temperatur.
Teknisk tabell

Teknisk tabell

�

Materialdata

Vår Premiumtejp

Materialdata

�



Material Polyvinylklorid (PVC)

Genomslagshållfasthet 10 kV

Vidhäftning mot stål (N/10mm) 4,0 N/10 mm

Vidhäftningsförmåga till 
underlag (N/10mm)

3,8 N/10 mm

Elasticitet 240 %

Brotthållfasthet tejp (N/10mm) 38 N/10 mm

Temperaturområde +105°C

Art-nr E-nr Typ
Tjockl

(T)
Bredd
(W)

Rullängd
(m) Färg

710-00300 07 580 25 HTAPE-FLEX20-19x20 0,20 19 20 Svart (BK)

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.

Andra längder, diametrar, färger och tryck kan fås på begäran.

Art-nr E-nr Typ
Tjockl

(T)
Bredd
(W)

Rullängd
(m) Färg

710-00401 – HTAPE-FLEX23-19x33 0,23 19 33 Svart (BK)

710-00403 07 580 24 HTAPE-FLEX23-38x33 0,23 38 33 Svart (BK)

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.

Andra längder, diametrar, färger och tryck kan fås på begäran.

Material Polyvinylklorid (PVC)

Genomslagshållfasthet 11 kV

Vidhäftning mot stål (N/10mm) 4,0 N/10 mm

Vidhäftningsförmåga till 
underlag (N/10mm)

3,8 N/10 mm

Elasticitet 240 %

Brotthållfasthet tejp (N/10mm) 43 N/10 mm

Temperaturområde +105°C

5

He laTape
I n s t a l l a t i o n s u t r u s t n i n g

Egenskaper och fördelar

• HelaTape Flex 20 - 

PVC tejp för högre mekaniska krav 

• HelaTape Flex 23 - 

PVC tejp för högre mekaniska krav

El tejp PVC

Egenskaper och fördelar

Denna PVC tejp är försedd med ett speciellt

högkvalitetslim och är utvecklad för alla

typer av mekaniska och elektriska applika-

tioner upp till 600V. Extra tjocklek ger en

snabbare uppbyggnad av lagren och en utö-

kad nötningsbeständighet.

HelaTape Flex 23 används för mekaniskt skydd och
elinstallationer med högre krav.

Teknisk tabell

Teknisk tabell

�

Materialdata

�

Materialdata

Helatape Flex 20 extra tjocklek ger en snabbare
uppbyggnad.

Denna PVC tejp är försedd med ett speciellt

högkvalitetslim och är utvecklad för alla

typer av mekaniska och elektriska applika-

tioner upp till 600V. Extra tjocklek ger en

snabbare uppbyggnad av lagren och en utö-

kad nötningsbeständighet.



Material Polyvinylklorid (PVC)

Genomslagshållfasthet 14 kV

Vidhäftning mot stål (N/10mm) 4,2 N/10 mm

Vidhäftningsförmåga till 
underlag (N/10mm)

4,0 N/10 mm

Elasticitet 280 %

Brotthållfasthet tejp (N/10mm) 86 N/10 mm

Temperaturområde +105°C

Art-nr E-nr Typ
Tjockl

(T)
Bredd
(W)

Rullängd
(m) Färg

710-00800 – HTAPE-WRAP25-25x30 0,25 25 30 Svart (BK)

710-00801 – HTAPE-WRAP25-38x30 0,25 38 30 Svart (BK)

710-00802 – HTAPE-WRAP25-50x30 0,25 50 30 Svart (BK)

710-00803 – HTAPE-WRAP25-100x30 0,25 100 30 Svart (BK)

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.

Andra längder, diametrar, färger och tryck kan fås på begäran.

Material Polyvinylklorid (PVC)

Genomslagshållfasthet 10 kV

Vidhäftning mot stål (N/10mm) 2,4 N/10 mm

Vidhäftningsförmåga till 
underlag (N/10mm)

2,0 N/10 mm

Elasticitet 250 %

Brotthållfasthet tejp (N/10mm) 44 N/10 mm

Temperaturområde +105°C

Tjockl
(T)Art-nr E-nr Typ

Bredd
(W)

Rullängd
(m) Färg

710-00500 07 580 28 HTAPE-FLEX40-50x30 0,40 50 30 Svart (BK)

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.

Andra längder, diametrar, färger och tryck kan fås på begäran.
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I n s t a l l a t i o n s u t r u s t n i n g

He laTape

• HelaTape Flex 40 - 

PVC tejp för högre mekaniska krav.

HelaTape Flex 40 för högre nötningsbeständighet.

Egenskaper och fördelar

Denna PVC tejp är försedd med ett speciellt

högkvalitetslim och är utvecklad för alla

typer av mekaniska och elektriska applikatio-

ner upp till 600V. Extra tjocklek ger en snab-

bare uppbyggnad av lagren och en utökad

nötningsbeständighet.

• HelaTape Wrap 25 - 

PVC tejp för korrosionsskydd.

Helatape Wrap 25 kan användas till både ovan
och under jord.

�

El tejp PVC

Egenskaper och fördelar

Denna PVC-tejp har ett speciallim som

erbjuder mycket bra skydd mot korrosion.

Det ger ett bra omgivnings, mekaniskt och

elektriskt skydd för alla typer av applikationer.

Den är också motståndskraftig mot UV-strålar,

svamp och bakterier. HelaTape Wrap kan

användas i applikationer både ovan och

under jord.

Materialdata

Teknisk tabell

Teknisk tabell

�

Materialdata



Material Tennöverdragen koppar 
(TNCU)

Elasticitet 5 %

Art-nr E-nr Typ
Bredd
(W)

Rullängd
(m) Färg

711-00002 – HTAPE-SHIELD320 25 4,6 Naturell (NA)

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.

Art-nr E-nr Typ
Tjockl

(T)
Bredd
(W)

Rullängd
(m) Färg

711-00000 – HTAPE-SHIELD310 0,76 19 4,6 Svart (BK)

711-00001 – HTAPE-SHIELD310 0,76 38 9,1 Svart (BK)

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.

Material Etylen Propylen Gummi (EPR)

Temperaturområde +90°C

Temperaturområde 
periodisk Max

+130 °C

Vattenabsorbtion (%) 0,02 %

Draghållfasthet MPa 2,0 MPa

Elasticitet 600 %

Motstånd (�.cm) 870 � cm
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He laTape
I n s t a l l a t i o n s u t r u s t n i n g

• HelaTape Power 310 - 

självvulkaniserande, halvledande 

tejp för högspänning.

• HelaTape Power 320 - 

skärmstrumpa i tennöverdragen koppar

Egenskaper och fördelar

HelaTape Shield 320 är en kopparfläta för

skärmning. Den speciella flätstrukturen ger

en enkel applicering och goda skärmingse-

genskaper.

HelaTape Shield 320 erbjuder gott elektromagnetiskt
skydd.

HelaTape Shield 310 självvulkaniserande högspän-
ningstejp för skarvar och avslut.

HelaTape Power - Gummi- och
högspänningstejp

Egenskaper och fördelar

HelaTape Shield 310 är en 0,76 mm självvul-

kaniserande etylen propylen gummitejp för

skärmningsändamål av högspänningsapplika-

tioner. Tejpen har ledande egenskaper och är

lätt att applicera. Den förhindrar corona-

effekt och är fukt- och UV-resistent. 

Denna tejp används för återuppbyggnad och

isolering av högspänningsskarvar och för

skärmning av alla typer av kopplingar.

Teknisk tabell

Teknisk tabell

�Halogenfri

Materialdata

�Halogenfri

Materialdata



Art-nr E-nr Typ
Tjockl

(T)
Bredd
(W)

Rullängd
(m) Färg

711-00101 07 580 35 HTAPE-POWER420 0,18 19 20 Vit (WH)

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.

Material Glasfiberväv

Elasticitet 5 %

Material Elastomer

Draghållfasthet MPa 8 MPa

Elasticitet 300 %

Art-nr E-nr Typ
Tjockl

(T)
Bredd
(W)

Rullängd
(m) Färg

711-00100 07 580 37 HTAPE-POWER410 0,76 38 6 Grå (GY)

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.
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I n s t a l l a t i o n s u t r u s t n i n g

He laTape

• HelaTape Power 410 - 

ljusbågs- och flamskyddande tejp

•  HelaTape Power 420 - 

Termisk glasfibertejp

Egenskaper och fördelar

HelaTape Power 420 är en vävd glasfibertejp

med ett temperaturberoende självhäftande

gummilim. Den har en hög drag- och rivhåll-

fasthet och erbjuder utmärkt nötningsskydd

med en drifttemperatur upp till 130°C.

HelaTape Power 420 är en vävd glasfibertejp med
en drifttemperatur upp till 130°C.

HelaTape Power 410 är en självbärande elastomer-
tejp utan liner som ger utmärkt resistens mot ljus-
bågar etc.

HelaTape Power - Gummi- och
högspänningstejp

Egenskaper och fördelar

HelaTape Power 410 är en självbärande elas-

tomertejp utan liner som ger utmärkt resi-

stens mot ljusbågar etc som skydd för kab-

lar i alla typer av applikationer. Den självbä-

rande konstruktionen ger en bra flexibilitet.

När den utsätts för höga temperaturer på

grund av brand etc. bildar HelaTape Power

420 ett termiskt isolerande skikt som skyd-

dar kabeln. Tejpen är vatten-, kemikalie- och

UV-tålig.

Teknisk tabell

Teknisk tabell

Materialdata

�Halogenfri

Materialdata

�Halogenfri



Art-nr E-nr Typ
Tjockl

(T)
Bredd
(W)

Rullängd
(m) Färg

711-00300 07 580 56 HTAPE-POWER750 3,2 38 1,5 Svart (BK)

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.

Material Butylgummi (IIR)

Temperaturområde +80°C

Temperaturområde 
periodisk Max

+95 °C

Vattenabsorbtion (%) 0,13 %

Draghållfasthet MPa 0,35 MPa

Elasticitet 1000 %

Motstånd (�.cm) 10¹³ � cm

Art-nr E-nr Typ
Tjockl

(T)
Bredd
(W)

Rullängd
(m) Färg

711-00200 – HTAPE-POWER600 0,76 19 6,7 Svart (BK)

711-00201 – HTAPE-POWER600 0,76 38 6,7 Svart (BK)

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.

Material Naturgummi (NR)

Temperaturområde +80°C

Temperaturområde 
periodisk Max

+95 °C

Draghållfasthet MPa 2,40 MPa

Elasticitet 450 %

Motstånd (�.cm) 10¹³ � cm

Genomslagshållfasthet 25 kV/mm
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He laTape
I n s t a l l a t i o n s u t r u s t n i n g

• HelaTape Power 600 -

självvulkaniserande lågspänningstejp

• HelaTape Power 750 -

mellanspänningsmastik

Egenskaper och fördelar

HelaTape Power 750 är en självvulkaniserande

isoleringsmassa gjord för snabb isolering. Den

kan enkelt formas för hand för att anpassas

till oregelbundna former. Den kan användas

som primär isolation för skarvar upp till 5 kV 

i kombination med en annan isolationstejp.

Den har utmärkta tätningsegenskaper mot

fuktinträngning.

HelaTape Power 750 är en självvulkaniserande iso-
leringsmassa för lågspänning.

HelaTape Power 600 är en självvulkaniserande
gummitejp för lågspänningsapplikationer.

HelaTape Power - Gummi- och
högspänningstejp

Egenskaper och fördelar

Helatape Power 600 är en självvulkaniserande

gummitejp för isolering av kablar upp till 600V.

Den formar sig lätt till oregelbundna former

och ytor och ger ett homogent elektriskt 

stabilt lager. Den är kompatibel med alla typer

av extruderade kabelisoleringar. 

Teknisk tabell

Teknisk tabell

Materialdata

�Halogenfri

Materialdata

�Halogenfri



Art-nr E-nr Typ
Tjockl

(T)
Bredd
(W)

Rullängd
(m) Färg

711-00401 07 580 30 HTAPE-POWER810 0,76 19 9,1 Svart (BK)

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.

Material Etylen Propylen Gummi (EPR)

Temperaturområde +90°C

Temperaturområde 
periodisk Max

+130 °C

Vattenabsorbtion (%) 0,06 %

Draghållfasthet MPa 2,50 MPa

Elasticitet 930 %

Motstånd (�.cm) 10¹6  � cm

Genomslagshållfasthet 35 kV/mm

Art-nr E-nr Typ
Tjockl

(T)
Bredd
(W)

Rullängd
(m) Färg

711-00400 07 580 36 HTAPE-POWER800 0,51 25 9,1 Grå (GY)

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.

Material Silikon (SI)

Temperaturområde +180°C 

Draghållfasthet MPa 3,5 MPa

Elasticitet 400 %

Genomslagshållfasthet 23,5 kV/mm
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I n s t a l l a t i o n s u t r u s t n i n g

He laTape

• HelaTape Power 800 - självvulkaniserande

silikontejp för högspänning

•  HelaTape Power 810 -

självvulkaniserande högspänningstejp

Egenskaper och fördelar

HelaTape Power 810 är 0,76 mm tjock och är

tillverkad av etylenpropylengummi. Den är

självvulkanisernade för kabelskarvar upp till

69kV. Den är halogenfri och har en bra coro-

na-, ozon- och UV-motståndskraft. HelaTape

810 vulkaniserar snabbt och bildar ett homo-

gent elektriskt stabilt lager och är idealisk för

tätning mot vatten. Tejpen erbjuder utmärkt

motståndskraft mot fukt, korrosion och 

kemikalier.

HelaTape Power 810 är självvulkaniserande för
mantelskarvning upp till 69kV.

HelaTape Power 800 är en silikonbaserad gummitejp
med triangulärt tvärsnitt.

HelaTape Power - Gummi och
högspänningstejp

Egenskaper och fördelar

HelaTape Power 800 är en självvulkaniserande

kemiskt tvärbunden silikongummitejp. Den

har ett triangulärt tvärsnitt med en centrum-

linje för enkel hälftenöverlappning.

Motståndskraftig mot krypströmmar. HelaTape

Power 800 vulkaniserar ihop till en homogen

massa inom några minuter. Tejpen innehåller

inget häftämne. Den ger en icke förorenande,

självrengörande yta som har en hög kryp-

strömstålighet.

Teknisk tabell

Materialdata

Teknisk tabell

�Halogenfri

Materialdata

�Halogenfri



Art-nr E-nr Typ
Tjockl

(T)
Bredd
(W)

Rullängd
(m) Färg

711-00500 – HTAPE-POWER900 0,51 19 9,1 Svart (BK)

711-00501 – HTAPE-POWER900 0,51 25 9,1 Svart (BK)

711-00502 – HTAPE-POWER900 0,51 38 9,1 Svart (BK)

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.

Material Etylen Propylen Gummi (EPR)

Temperaturområde +90°C

Temperaturområde 
periodisk Max

+130 °C

Vattenabsorbtion (%) 0,02 %

Draghållfasthet MPa 3,5 MPa

Elasticitet 880 %

Motstånd (�.cm) 10¹6  � cm

Genomslagshållfasthet 37 kV/mm

Art-nr E-nr Typ
Tjockl

(T)
Bredd
(W)

Rullängd
(m) Färg

711-00402 07 580 29 HTAPE-POWER820 0,76 19 9,1 Svart (BK)

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.

Material Etylen Propylen Gummi (EPR)

Temperaturområde +90°C

Temperaturområde 
periodisk Max

+130 °C

Draghållfasthet MPa 3,30 MPa

Elasticitet 900 %

Motstånd (�.cm) 10¹6  � cm

Genomslagshållfasthet 35 kV/mm
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He laTape
I n s t a l l a t i o n s u t r u s t n i n g

• HelaTape Power 820 - 

självvulkaniserande tejp utan liner

• HelaTape Power 900 -

självvulkaniserande högspänningstejp

Egenskaper och fördelar

HelaTape Power 900 är en etylengummiba-

serad högspänningstejp med förstklassiga

elektriska, kemiska, mekaniska och termiska

egenskaper. Tejpen vulkar snabbt och ger ett

homogent elektriskt stabilt lager. Den används

för att isolera och skarva mantlar på kraft-

kablar från 600V upp till 138kV och för att

bygga upp stresskoner och mantlar vid avslut

av kraftkablar upp till 35kV. Tejpen har

utmärkt motståndskraft mot corona, ozon,

kemiska ämnen och korrosion samt motstår

UV-strålning och kabelimpregnering.

HelaTape Power 900 - Isolering och mantelskarvning
på högspänningskablar från 600V upp till 138kV.

Högspänningstejpen HelaTape Power 820 ger en
homogen uppbyggnad.

HelaTape Power - Gummi och
högspänningstejp

Egenskaper och fördelar

Helatape Power 820 är en etylengummi base-

rad högspänningstejp med utmärkta elektris-

ka, kemiska och fysiska egenskaper. Det är en

självvulkaniserande tejp utan liner som tillåter

en mycket snabbare tejphastighet jämfört med

en tejp med liner. Den utmärkta töjbarheten

på HelaTape 820 gör att den anpassar sig bra

till de mest varierande former och konturer. 

Teknisk tabell

Teknisk tabell

Materialdata

Halogenfri

�Halogenfri

Materialdata



För ytterligare information din lokala leverantör:
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HellermannTyton AB

Datavägen 5, PO Box 569

175 26 Järfälla

Tel:  +46 8 580 890 00

Fax: +46 8 580 348 02

E-Mail: support@HellermannTyton.se

www.HellermannTyton.se
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