
100 Pack Zelfklevende Kabelbinder Mounts voor 3.2mm Brede Tyraps, Nylon/Plastic Tie 
Wrap / Snelbinder Mounts voor Electriciteit/Netwerk Kabels, 94V-2 Brandklasse & UL 
Rated, TAA

Productcode: CBMCTM1

Met deze kleine zelfklevende houders kunt u uw bekabeling netjes organiseren door kabels te 
bundelen en deze met een kabelbinder (tie wrap) stevig aan deze houder vast te spannen. De houders 
kunnen heel eenvoudig tegen een muur, een wand of aan het plafond worden gekleefd. Deze set 
bestaat uit 100 stuks, zodat u steeds voldoende houders bij de hand heeft.

Deze plastieken houders zijn geschikt voor kabelbinders (tie wraps) van maximaal 3,2 mm breed, 
zonder enige beperking qua lengte.

De houders kunnen snel en eenvoudig worden geïnstalleerd: verwijder gewoon de beschermstrook 
aan de achterkant en plak deze op de gewenste plaats. Het maakt niet uit van welk materiaal het 
oppervlak is gemaakt: plastic, metaal, gipsplaat, hout of metselwerk. Nadat de houder is geplaatst, 
leid u de kabelbinder door de sleuf, plaats u de kabelbundel en spant u de kabelbinder aan om het 
geheel aan de houder te bevestigen.

Dit professionele bevestigingssysteem voor kabelbinders is perfect geschikt voor het wegwerken van 
netwerkkabels, voedingskabels of andere kabels in uw kantoor of serverruimte.

Deze houders voor kabelbinders zijn gemaakt van duurzaam zwart nylon 66, zijn voorzien van een 
sterke 3M zelfklever aan de achterkant, hebben een UL94 V-2 normering voor brandbestendigheid en 
zijn UL goedgekeurd.

StarTech.com biedt diverse kabelbinders die voor deze houders geschikt zijn:

Set van 100 stuks 101,6 mm witte kabelbinders (CBMZT4N)

Set van 1000 stuks 101,6 mm witte kabelbinders (CBMZT4NK)



Set van 100 stuks 101,6 mm zwarte kabelbinders (CBMZT4B)

Set van 1000 stuks 101,6 mm zwarte kabelbinders (CBMZT4BK)

Deze kabelbinderhouders 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

• Mount zip ties to wall or ceiling to keep cables organized in your office or server room

Eigenschappen

• SET VAN 100 KABELBINDERHOUDERS: om kabelbinders (tie wraps) aan de wand of het plafond te 
bevestigen zodat kabels netjes georganiseerd blijven; geschikt voor 3,2 mm brede kabelbinders van 
elke lengte; wordt bevestigd met zelfklevende achterkant of via voorgeboord schroefgat

• INDUSTRIËLE STERKTE: Deze kabelbinderhouders zijn gemaakt van duurzaam zwart nylon 66 en 
voldoen aan de UL94 V-2 norm voor brandbestendigheid.

• VERMINDER KABELWARBOEL: Deze kleine plastieken houders voor kabelbinders kunnen eenvoudig 
worden geïnstalleerd, zijn ideaal voor het organiseren van de bekabeling in uw kantoor of 
serverruimte en hebben levenslange garantie van StarTech.com

• BETROUWBARE VEILIGHEID: 94V-2 ontvlambaarheid | door UL goedgekeurd | RoHS | TAA-conform

• DIVERSE MATEN: Ook verkrijgbaar in middelgroot (CBMCTM2) voor 4,6 mm brede kabelbinders | en 
groot (CBMCTM3) voor 5,5 mm brede kabelbinders

Prestaties

Garantiebeleid 2 Years

Algemene specificaties Maximum Cable Tie Width: 0.12 in. (2.3 mm)

Fysieke 
eigenschappen

Kleur Wit



Type behuizing Nylon 66

Lengte product 0.5 in [1.3 cm]

Breedte product 0.5 in [1.3 cm]

Hoogte product 0.1 in [3.0 mm]

Gewicht product 0.0 oz [0.2 g]

Verpakkingsinform
atie

Verpakkingsaantal 100

Package Length 6.3 in [16.0 cm]

Package Width 4.5 in [11.5 cm]

Package Height 0.0 in [0.0 mm]

Verzendgewicht 
(verpakt)

1.1 oz [30.0 g]

Wat wordt er 
meegeleverd

Meegeleverd 100 - Kabelbinderhouders

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


