
 

AANSPRAKELIJKHEID: 
De informatie in deze brochure was geldig op de datum van publicatie. 
DEC INTERNATIONAL behoudt zich het recht voor om, indien nodig, op elk moment 
wijzigingen en veranderingen van details aan te brengen. Om misverstanden te 
voorkomen, moeten geïnteresseerde partijen contact met DEC INTERNATIONAL opnemen 
om vast te stellen of er materiaal- en/of informatiewijzigingen zijn aangebracht sinds de 
datum van deze brochure. 

WAARSCHUWING: 
De consultant is verantwoordelijk voor de uiteindelijke installatie en montage 
van het product. De genoemde waarden met betrekking tot de temperatuur 
zijn niet bedoeld om de fysieke eigenschappen van het product te bepalen. 
Deze eigenschappen zijn mede afhankelijk van de vochtigheidsgraad en de 
temperatuur van de lucht binnen en buiten het h.v.a.c. systeem. 

TRADEMARKS: 
Het DEC logo en DEC International 
zijn handelsmerken of 
gedeponeerde handelsmerken van 
Dutch Environment Corporation BV 
in Nederland en / of andere landen. 
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QCLX 

NYLON QUICK CLAMPS 
TAPES & SEALANTS 

 
De NYLON QUICK CLAMPS worden gebruikt voor de montage van alle soorten flexibele verbindingen. 

 

CONSTRUCTIE 

NYLON QUICK CLAMPS zijn vervaardigd uit nylon 66. De productie voldoet aan de eisen van de militaire specificatie: MIL-S 23190E. 

De klemmen worden geleverd in verschillende breedtematen: van 2.5 tot en met 9.0 millimeter.  
 
WERKTEMPERATUUR 
NYLON QUICK CLAMPS zijn geschikt voor toepassingen binnen het volgende temperatuurbereik: -40oC tot +85oC 

 

SPECIFICATIES Speciaal voor de NYLON QUICK CLAMPS levert DEC 

een montagetang. Deze heeft een lange levensduur 

en vereenvoudigt de toepassing van de NYLON QUICK 

CLAMPS. De montagetangen worden per stuk 

geleverd. 

 

 

Artikel code:  

NYLON QUICK CLAMP: QCLX (lengte in mm)/{Breedte} 

QUICK CLAMP TOOL: QCLOOTA 
  

OVERZICHT  

Bestel code 
Diameterbereik(mm) 

min-eff) 
Breedte  (mm) 

QCLX100/2.5 0 - 30  2.5 

QCLX160/2.5 0 - 50  2.5 

QCLX200/2.5 0 - 60  2.5 

QCLX200 0 - 60  4.8 

QCLX300 0 - 75  4.8 

QCLX370 0 - 110  4.8 

QCLX450 0 - 127  9.0 

QCLX530 0 - 140  9.0 

QCLX780 0 - 229  9.0 

QCLX930/8.8 0 - 273 8.8 
1) Het diameterbereik is als minimale diameter aangegeven, deze bedraagt overal 

0 millimeter. Bovendien is de nominale diameter aangegeven. De effectieve 

diameter is de diameter die in de praktijk als maximale diameter naar voren is 

gekomen.  

 

Opmerking: Nylon (polyamide) is inherent gevoelig voor omgevingsfactoren. De banden worden bevochtigd na de fabricage voor 

optimale prestaties en moet worden opgeslagen in een koele droge ruimte waar ze niet direct blootgesteld zijn aan zonlicht. De 

banden zijn verpakt in plastic zakken om ze vochtig te houden en de zakken moeten gesloten blijven totdat de banden zijn klaar 

voor gebruik. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gevolgen veroorzaakt door het niet volgen van deze regels. 
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