
100 Zelfklevende Kabelmanagement Clips, 12mm, Zwart, 
Netwerk/Ethernet/Bureau/Computer Kabelbeheer, Klevende Kabelhouders, 
Zelfklevende Klem, Nylon, UL/94V-2 Brandklasse

Productcode: CBMCC2

Deze zelfklevende zwarte kabelklemmen zijn een eenvoudige manier om kabels te beveiligen en te 
organiseren en zijn inzetbaar op verschillende plaatsen. Een set klemmen bevat 100 stuks, zodat u er 
steeds voldoende bij de hand heeft.

De kabelklemmen zijn geschikt voor een kabelbundeldiameter van 12 mm en kunnen aan elke wand 
worden bevestigd met de zelfklever van het merk 3M aan de achterkant. Er is ook een 5,3 mm 
montagegat voor extra sterke verankering. De eendelige kabelklem kan steeds worden geopend om 
kabels te wisselen.

Deze kabelhouders zijn gemaakt van duurzaam zwart nylon 66, zijn voorzien van een sterke 3M 
plakstrook aan de achterkant en hebben een UL94 V-2 brandbestendigheid van maximaal 85 °C.

StarTech.com biedt diverse kabelklemmen voor elke toepassing en in verschillende maten:

Kleine kabelklemmen (CBMCC1)

Middelgrote kabelklemmen (CBMCC2)

Grote kabelklemmen (CBMCC3)

Deze kabelklemmen zijn TAA-conform en hebben levenslange garantie en gratis 24/5 technische 
ondersteuning van StarTech.com, al meer dan 30 jaar de eerste keuze van IT-professionals.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



   

Toepassingen

• voor het beveiligen, organiseren en aanleggen van kabels in uw werkomgeving

Eigenschappen

• 100 PACK ZELFKLEVENDE KABELMANAGEMENT CLIPS: Zorg voor een nette kabelorganisatie dankzij 
deze kabelklemmen geschikt voor een kabelbundel tot 12mm diameter.  3M zelfklevende achterkant 
en montagegat voor extra stevigheid

• INDUSTRIËLE STERKTE: Deze kabelhouders zijn gemaakt van duurzaam zwart nylon 66 materiaal en 
voorzien van een sterke 3M zelfklevende achterkant; UL94 V-2 brandwerend tot 85C°

• VEELZIJDIG GEBRUIK: Multifunctionele kabel organizers voor Stroom-, Telefoon-, Audio-, Video-, 
Netwerk-, Ethernet-, Computer-, Bureau-, Datakabels. Kleeft aan metalen, houten, gipsplaat- & 
glazen oppervlakken

• BETROUWBAAR & VEILIG: Zelfklevende achterkant bestendig tot 70C° | 94V-2 Brandklasse | UL 
Approved

• MEERDERE LENGTES: Ook verkrijgbaar in Small (CBMCC1) voor een bundeldiameter van 5.5mm en 
montagegat van 5,3 mm of in Large (CBMCC3) voor een bundeldiameter van 17 mm met een 
montagegat van 4,8 mm.

Prestaties

Garantiebeleid 2 Years

Algemene specificaties Afmetingen montagegaten: 5,3 mm

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Zwart

Type behuizing Nylon 66

Lengte product 0.7 in [1.7 cm]

Breedte product 1.4 in [3.5 cm]

Hoogte product 0.7 in [1.9 cm]



Gewicht product 0.1 oz [3.3 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 100

Package Length 8.5 in [21.5 cm]

Package Width 10.6 in [27.0 cm]

Package Height 0.4 in [1.0 cm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

12.4 oz [350.0 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 100 - kabelklemmen

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.


