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EIgENSchAPPEN
BONFIX afdichtingstape is een eenvoudig aan te brengen schroefdraadpakking. 
Het kan effectief gebruikt worden met kunststof, messing, koper, aluminium, 
gegalvaniseerd staal of ijzer. Temperatuurbestendig van -100 ºC tot +260 ºC.

ALgEmEEN
• De technische specificaties zijn op basis van de huidige stand van zaken en 

voldoen aan de door BONFIX gestelde eisen. BONFIX B.V. behoudt zich het 
recht voor zonder voorafgaande aankondiging technische specificaties aan 
te passen. Aan de technische specificaties zoals in deze brochure vermeld 
kunnen geen rechten ontleend worden.

• De tape geeft een goede afdichting bij schroefdraadverbindingen.

VooRdELEN
• Waterdicht en non-stick.
• Bestand tegen enzymatische en microbiologische aantasting.
• Toepasbaar voor o.a. gas, water, stoom, brandstoffen, oplosmiddelen en zuren.
• Bestand tegen scheuren.

ToEPASSINgEN
• Industrie en mechanische constructie.
• Sanitair.
• Automobiel en vliegtuigindustrie.
• Hydraulische en pneumatische systemen.

gEBRUIKSAANWIJZINg
1. Plaats het einde van de tape op de pijpschroefdraad, ± 2 mm van het eind van de pijp.
2. Houd de tape strak en wikkel rechtsom naar het einde van de schroefdraad.
3. Laat de tape ± 50% overlappen.
4. Aan het eind van de schroefdraad hard aan de tape trekken zodat deze afscheurt.
5. Monteer de fitting op de schroefdraad.

Eigenschappen GASTEC tape

Chemische eigenschappen 100% Virgin PTFE

Dichtheid (soortelijke gewicht) 1

Lengte x breedte x dikte 12 mtr (0/+10%) x 12 mm (0/+4%) x 0.1 mm (0/+20%)

Drukklasse N.v.t. (mits op de juiste manier aangebracht)

Temperatuurbereik -100 ºC tot +260 ºC

Treksterkte N.v.t.

Massa in g/dm² 1

Gewicht 14.4 gram (+1.5/0.7)

KWALITEITSKEURmERK
Het BONFIX afdichtingstape is voorzien van het GASTEC QA kwaliteitskeurmerk.

Gebruik bij montage passend gereedschap en voorkom beschadigingen.

gARANTIE EN AANSPRAKELIJKhEId
Garantie en aansprakelijkheid conform onze algemene voorwaarden.
Schade veroorzaakt door spanningscorrosie valt niet binnen de productaansprakelijkheid. 
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Leveringen van BONFIX B.V. geschieden uitsluitend volgens de meest recente en toepasselijke versie van de algemene voorwaarden.
Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost-Nederland onder nummer 05054087.

Een exemplaar van deze voorwaarden wordt u zonder kosten op eerste aanvraag toegezonden. Uitdrukkelijk worden andersluidende voorwaarden afgewezen.

BONFIX B.V. T 088 46 00 794 KvK 05054087

Holsteinstraat 4 F 088 46 00 229 BTW NL0095.41.810.B01

8028 RT  ZWOLLE E BIC RABONL2U

 HESSENPOORT I IBAN NL87 RABO 0330 7424 93

info@bon�x.eu

www.bon�x.eu

_______________________________________________________________________________________________ 
Concerned :

BONFIX 81705 GASTEC QA tape 12mm x 0,10 x 12m drukklasse 0,2 
______________________________________________________________________________________________

Dear Valued Customer,

We hereby declare that the products listed above meet the following requirements : 

   FDA :
- US Regulation - Food and Drugs Administrations 21CFR Section 177.1550 and 21CFR

Section 178.3297.

This declaration is based on those declarations provided by our         raw materials suppliers.

This declaration is valid for all the delivered or future orders.
It should be renewed whenever compliance to the above is no    longer ensured.

Please do not hesitate to contact your representative with    any questions concerning this information and 
for technical assistance.

Best regards, 
BONFIX B.V. 

Ing. M.R. van Buul
Managing director

Date: 23.09.2019

 Certificate of compliance
           FDA 


