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Een goede tape is in de bouw net zo onmisbaar 

als spijkers en schroeven. Of het nu gaat om een 

duurzame verwerking in het bouwobject of tijdelijk 

gebruik bij opslag of bescherming, voor elke 

toepassing is er een geschikte tape.

VisscherHolland heeft de volgende tapes in het 

assortiment.

PVC Tape: 
Wat is PVC-tape?
Pvc tape is een enkelzijdig klevende tape van 

hoogwaardig PVC en voorzien een zeer stabiele 

rubber kleeflaag. 

Doeleinden/toepassingen
Deze tape is ideaal voor het verzenden, opslaan of 

transporteren van kartonnen dozen. En is geschikt 

voor dozen met een gewicht tot 30 kg.

Voordelen
  Erg sterk

  Bestand tegen temperatuurschommelingen

  Onmisbaar in de bouw en in elk magazijn.

Duct tape:
Wat is duct tape? 
Duct tape is een enkelzijdig klevende tape met een 

dikke polyethyleenlaag gecoat rayonweefsel en 

voorzien van een rubber kleeflaag.

Doeleinden/toepassingen 
Duct tape is niet zomaar tape, zoals plakband. Het 

is en heel geschikt voor noodreparaties.

Voordelen
  Olie- en waterbestendig

  Gemakkelijk los te halen, zonder plak- en 

kleefresten achter te laten

  Gemakkelijk (af) te scheuren in lengte- en 

breedterichting

Alutape:
Wat is alu tape?
Alutape is een kleefband met aluminiumlaag.

Doeleinden/toepassingen
Geschikt voor het afdichten, isoleren, repareren, 

beschermen, versterken en bevestigen, van o.a. (geïsoleerde) 

luchtbehandelings- en rookgasafvoerkanalen, buisleidingen, 

isolatiematerialen en folies. 

Ideaal in combinatie met de gewapende aluminiumfolie van 

VisscherHolland

Voordelen
  Zeer hoge kleefkracht

  UV-bestendig

Dubbelzijdige tape
Wat is dubbelzijdige tape? 
Dit is een dubbelzijdige tape die uitstekend geschikt is om folies 

aan elkaar te tapen.

Doeleinden/toepassingen
Velerlei toepassingen, ideaal om bouwfolies en dampremmende 

folies van VisscherHolland met een overlap aan elkaar te 

bevestigen 

Voordelen
  Sterke tape

  Tape is uit het zicht

  Gemakkelijk te verwerken

VisscherHolland - Tape
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Gewapende dubbelzijdige tape
Wat is gewapende dubbelzijdige tape? 
Dit is een dubbelzijdige tape die is voorzien van een 

extra sterke bewapening. 

Doeleinden/toepassingen
Velerlei toepassingen, o.a. toegepast in combinatie 

met Megatec dakfolie

Voordelen
  Sterke tape door de wapening

  Tape is uit het zicht

  Gemakkelijk te verwerken

PP hotmelt tape: 
Wat is PP hotmelt tape?
PP verpakkinstape met een enkelzijdig klevende 

tape voorzien van een acryl kleeflaag.

Doeleinden/toepassingen
Sluiten van dozen etc.  en op plaatsen waar een 

hoge kleefkracht noodzakelijk is.

Voordelen
  Geschikt bij lage temperaturen

  Hoge aanvangskleefkracht

  Scheurt niet snel

VisscherHolland - Tape

Artikelnr Afmeting  D/aantal Dikte

PVC Isolatie tape  

zwart+wit

2PL10X05Z/W 5 x 10 80 0,15

PVC Isolatie tape  

zwart+wit

2PL10X10Z/W 10 x 10 40 0,15

PP tape hotmelt  

(VIBAC) tr/br

2PL05X66W/B 5 x 66 36

Gewapende Ducttape grijs 2PL50X05GR 5 x 50 24 0,21

Gewapende Ducttape grijs 2PL50X075GR 7,5 x 50 16 0,21

Gewapende Ducttape grijs 2PL50X10GR 10 x 50 12 0,21

Gewapende Ducttape grijs 2PL50X15GR 15 x 50 8 0,21

Dubbelzijdige Tape tr. 2PLD 5 x 25 36

Gewapende Dubbelz.Tape 2PLDG 5 x 25 24


