
 

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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PP/PZ 
MONTAGEBAND 
TAPES & SEALANTS 

 
MONTAGEBAND (SUSPENSION STRAP), is een flexibele, multifunctionele, geperforeerde 

band voor het monteren van diverse onderdelen in een luchtbehandelings- of 

ventilatiesysteem. 

 

CONSTRUCTIE 

MONTAGEBAND is verkrijgbaar in twee uitvoeringen: gegalvaniseerd en pvc gecoat. 

De pvc gecoate MONTAGEBAND heeft de voorkeur voor systemen waar beschadigingen, door 

schuiven of trillingen kunnen ontstaan. De MONTAGEBAND is voorzien van gaten voor de 

montage, de gaten maken het mogelijk om diverse diameters te verwerken. 

 

MONTAGEBAND wordt geleverd in twee lengtematen: 10 en 20 meter. De breedte bedraagt 

17 of 19 millimeter. MONTAGEBAND wordt geleverd in een doos of op een rol. 

 

Artikelcode:: 

PVC gecoat montageband, 10 meter: PP019S 

PVC gecoat montageband, 20 meter: PP019/BOX 

Gegalvaniseerd montageband, 10 meter: PZ017S 

Gegalvaniseerd montageband, 20 meter:  PZ017/BOX 

 

Artikelcode  Uitvoering Breedte x lengte  Dikte Verpakking Maat van de gaten 

PP019S PVC gecoat 19  mm x 10 m 1  mm Rolls M6 

PP019/BOX PVC gecoat 19  mm x 20 m 1  mm Box M6 

PZ017S Gegalvaniseerd 17 mm x 10 m 0.7  mm Rolls 6 .8mm + 3.5mm 

PZ017/BOX Gegalvaniseerd 17 mm x 20 m 0.7  mm Box 6 .8mm + 3.5mm 
 

 

De nieuwe MONTAGEBAND :. 

 

 Gegalvaniseerd staal 

 25 m per rol (andere lengtes op aanvraag) (30m voor de PZK*** versies) 

 Geleverd in bundels van 5 rollen 

 

Geperforeerde montageband – bundles van 5 rollen 

 
 

  

Code   Breedte  Dikte  Perforatie details    

  Groot   Klein   

PZ176OV 17 mm  0,6 mm  Ovaal 6,5x12mm  Dia. 3,3mm 

PZ176RD 17 mm  0,6 mm  Rond 8,5mm  Dia. 4,2mm 

PZ206RD  20 mm  0,6 mm Rond 8,5mm  Dia. 4,2mm 

PZ208RD  20 mm 0,75 mm  Rond 8,5mm  Dia. 4,2mm 

PZ258RD  25 mm 0,75 mm  Rond 8,5mm  Dia. 4,2mm 

PZK258OV  25 mm  0,75 mm  Ovaal 10,5x20mm  

PZK259OV  25 mm  0,90 mm  Ovaal 10,5x20mm  
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