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Prijslijst  SPITA ResQ-tape 2022 
 
SPITA ResQ-tapes zijn in verschillende uitvoeringen leverbaar. Enkele producten zijn voor algemeen 
gebruik, terwijl andere uitvoeringen zijn ontwikkeld voor een speciale toepassing. Details van de 
producten vind u op onze website of kunnen worden opgevraagd door een e-mail te sturen naar: 
verkoop@spita.nl  

 
ResQ-tape Professional  25mm x 3,65m x 0,5mm (breedte x lengte x dikte) 

Dit product is het vlaggenschip van het assortiment met minimaal 12Bar drukbestendigheid (indien 
tenminste 6 lagen met maximale uitrekking worden aangebracht!!). Isoleert ook min.12kV per laag! 
Herkenbaar aan de rode lengtestreep op de tape!! 
Zie voor meer specificaties het SPITA ResQ-tape vergelijkingsoverzicht. 

ARTIKELNUMMER EAN CODE KLEUR VERPAKKING Prijs per stuk 
excl. BTW 

RT2010012CR-RR 8718591410666 Transparant 24 rollen / doos € 13,40 

RT2010012BK-RR 8718591410635 Zwart 24 rollen / doos € 13,50 

RT2010012GY-RR 8718591410680 Grijs 24 rollen / doos € 13,50 

RT2010012BE-RR 8718591410642 Blauw 24 rollen / doos € 13,75 

RT2010012GN-RR 8718591410673 Groen 24 rollen / doos € 13,75 

RT2010012OE-RR 8718591410697 Oranje 24 rollen / doos € 13,75 

RT2010012RD-RR 8718591410703 Rood 24 rollen / doos € 13,75 

RT2010012WE-RR 8718591410710 Wit 24 rollen / doos € 13,75 

RT2010012YW-RR 8718591410727 Geel 24 rollen / doos € 13,75 

 

ResQ-tape Classic  25mm x 3,65m x 0,5mm (breedte x lengte x dikte)  

Dit is het originele product dat ooit als eerste werd geïntroduceerd als zelf-hechtende silicone tape.  
Het is drukbestendig tot 8Bar (indien minimaal 8 lagen worden aangebracht met maximale uitrekking) 
en is ook te gebruiken als isolatietape, waarbij het 8kV per laag elektrisch isoleert! 
Zie voor meer specificaties het SPITA ResQ-tape vergelijkingsoverzicht. 

ARTIKELNUMMER EAN CODE KLEUR VERPAKKING Prijs per stuk 
excl. BTW 

RT2010012CR 8718591410031 Transparant 24 rollen / doos € 12,25 

RT2010012BK 8718591410000 Zwart 24 rollen / doos € 12,35 

RT2010012GY 8718591410055 Grijs 24 rollen / doos € 12,35 

RT2010012BE 8718591410017 Blauw 24 rollen / doos € 12,60 

RT2010012BN 8718591410024 Bruin 24 rollen / doos € 12,60 

RT2010012GN 8718591410048 Groen 24 rollen / doos € 12,60 

RT2010012OE 8718591410062 Oranje 24 rollen / doos € 12,60 

RT2010012RD 8718591410079 Rood 24 rollen / doos € 12,60 

RT2010012WE 8718591410086 Wit 24 rollen / doos € 12,60 

RT2010012YW 8718591410093 Geel 24 rollen / doos € 12,60 
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ResQ-tape Classic  50mm x 3,65m x 0,5mm (breedte x lengte x dikte) 

Deze uitvoering is gelijk aan de SPITA ResQ-tape Classic 25, maar nu 50mm breed. Bijzonder  
geschikt voor roestbescherming of elektrische isolering/waterdicht maken van grote kabels en stekkers.  
Zie voor meer specificaties het SPITA ResQ-tape vergelijkingsoverzicht. 

ARTIKELNUMMER EAN CODE KLEUR VERPAKKING Prijs per stuk 
excl. BTW 

RT2020012CR 8718591410390 Transparant 12 rollen / doos € 23,95 

RT2020012BK 8718591410369 Zwart 12 rollen / doos € 24,20 

RT2020012GY 8718591410413 Grijs 12 rollen / doos € 24,20 

RT2020012BE 8718591410376 Blauw 12 rollen / doos € 24,50 

RT2020012GN 8718591410406 Groen 12 rollen / doos € 24,50 

RT2020012OE 8718591410420 Oranje 12 rollen / doos € 24,50 

RT2020012RD 8718591410437 Rood 12 rollen / doos € 24,50 

RT2020012WE 8718591410444 Wit 12 rollen / doos € 24,50 

RT2020012YW 8718591410451 Geel 12 rollen / doos € 24,50 
 

 
ResQ-tape Quick Repair  25mm x 0,91m x 0,5mm (breedte x lengte x dikte) 

Deze uitvoering is gelijk aan de SPITA ResQ-tape Classic 25, maar nu slechts 91 cm lang. Geschikt 
voor vele uiteenlopende toepassingen; te bewaren aan boord van elk voertuig voor (nood)reparaties 
onderweg. Zie voor meer specificaties het SPITA ResQ-tape vergelijkingsoverzicht. 

ARTIKELNUMMER EAN CODE KLEUR VERPAKKING Prijs per stuk 
excl. BTW 

RT2010003CR 8718591413537 Transparant 24 rollen / doos € 4,65 

RT2010003BK 8718591413513 Zwart 24 rollen / doos € 4,75 

RT2010003BE 8718591413520 Blauw 24 rollen / doos € 4,95 

RT2010003RD 8718591413551 Rood 24 rollen / doos € 4,95 

RT2010003WE 8718591413568 Wit 24 rollen / doos € 4,95 

RT2010003YW 8718591413575 Geel 24 rollen / doos € 4,95 

 
ResQ-tape Quick Repair  50mm x 0,91m x 0,5mm (breedte x lengte x dikte) 

Deze uitvoering is gelijk aan de SPITA ResQ-tape Classic 25, maar nu slechts 91 cm lang. Geschikt 
voor vele uiteenlopende toepassingen, m.n. roest- en vochtbescherming en elektrische isolaties. 
Zie voor meer specificaties het SPITA ResQ-tape vergelijkingsoverzicht. 

ARTIKELNUMMER EAN CODE KLEUR VERPAKKING Prijs per stuk 
excl. BTW 

RT2020003CR 8718591413605 Transparant 12 rollen / doos € 8,50 

RT2020003BK 8718591413582 Zwart 12 rollen / doos € 8,75 

RT2020003BE 8718591413599 Blauw 12 rollen / doos € 8,95 

RT2020003RD 8718591413629 Rood 12 rollen / doos € 8,95 

RT2020003WE 8718591413636 Wit 12 rollen / doos € 8,95 

RT2020003YW 8718591413643 Geel 12 rollen / doos € 8,95 
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ResQ-tape Industrial  50mm x 11m x 0,62mm (breedte x lengte x dikte) 

Dit product is afgeleid van de SPITA ResQ-tape Classic (gemaakt van dezelfde grondstof), maar 
bedoeld voor zwaardere industriële toepassingen. De tape is 25% dikker dan de Classic en is geschikt 
voor gebruik op buizen/slangen en kabels/stekkers met een grotere diameter. 
Zie voor meer specificaties het SPITA ResQ-tape vergelijkingsoverzicht.  

ARTIKELNUMMER EAN CODE KLEUR VERPAKKING Prijs per stuk 
excl. BTW 

RT2520036CR 8718591410130 Transparant 10 rollen / doos € 81,95 

RT2520036BK 8718591410109 Zwart 10 rollen / doos € 82,45 

RT2520036GY 8718591410154 Grijs 10 rollen / doos € 82,45 

RT2520036BE 8718591410116 Blauw 10 rollen / doos € 83,25 

RT2520036BN 8718591410123 Bruin 10 rollen / doos € 83,25 

RT2520036GN 8718591410147 Groen 10 rollen / doos € 83,25 

RT2520036OE 8718591410161 Oranje 10 rollen / doos € 83,25 

RT2520036RD 8718591410178 Rood 10 rollen / doos € 83,25 

RT2520036WE 8718591410185 Wit 10 rollen / doos € 83,25 

RT2520036YW 8718591410192 Geel 10 rollen / doos € 83,25 

 

ResQ-tape Industrial  76mm x 11m x 0,62mm (breedte x lengte x dikte) 

Dit product is afgeleid van de SPITA ResQ-tape Classic (gemaakt van dezelfde grondstof), maar 
bedoeld voor zwaardere industriële toepassingen. De tape is 25% dikker dan de Classic. De breedte 
van 76mm maakt gebruik op buizen/slangen en kabels/stekkers met een grote diameter eenvoudiger. 
Zie voor meer specificaties het SPITA ResQ-tape vergelijkingsoverzicht. 

ARTIKELNUMMER EAN CODE KLEUR VERPAKKING Prijs per stuk 
excl. BTW 

RT2530036CR 8718591411335 Transparant 6 rollen / doos € 123,50 

RT2530036BK 8718591411328 Zwart 6 rollen / doos € 124,50 

RT2530036GY 8718591411342 Grijs 6 rollen / doos € 124,50 

RT2530036WE 8718591415081 Wit 6 rollen / doos € 127,50 
*Op verzoek ook leverbaar in blauw, bruin, geel, groen, oranje of  rood. 

 

ResQ-tape Industrial  101mm x 11m x 0,62mm (breedte x lengte x dikte) 

Dit product is afgeleid van de SPITA ResQ-tape Classic (gemaakt van dezelfde grondstof), maar 
bedoeld voor zwaardere industriële toepassingen. De tape is 25% dikker dan de Classic. De breedte 
van 101mm maakt gebruik op buizen/slangen en kabels/stekkers met een grote diameter nog 
eenvoudiger. De tape kan eventueel in smallere repen worden geknipt voor eenvoudige verwerking. 
Zie voor meer specificaties het SPITA ResQ-tape vergelijkingsoverzicht. 

ARTIKELNUMMER EAN CODE KLEUR VERPAKKING Prijs per stuk 
excl. BTW 

RT2540036CR 8718591411366 Transparant 6 rollen / doos € 165,00 

RT2540036BK 8718591411359 Zwart 6 rollen / doos € 166,25 

RT2540036GY 8718591411373 Grijs 6 rollen / doos € 166,25 

RT2540036WE 8718591415098 Wit 6 rollen / doos € 169,50 
*Op verzoek ook leverbaar in blauw, bruin, geel, groen, oranje of  rood. 
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ResQ-tape Heavy Duty  50mm x 7m x 0,75mm (breedte x lengte x dikte) 

Dit product is afgeleid van de SPITA ResQ-tape Classic (gemaakt van dezelfde grondstof), maar 
bedoeld voor zeer zware industriële en bijzondere toepassingen. De tape isoleert 15kV per laag en is 
drukbestendig tot 16Bar. De tape is 50% dikker dan de Classic en is zeer geschikt voor gebruik op 
buizen/slangen en kabels/stekkers met een grotere diameter. Bestand tegen extreme weersituaties. 
Zie voor meer specificaties het SPITA ResQ-tape vergelijkingsoverzicht. 

ARTIKELNUMMER EAN CODE KLEUR VERPAKKING Prijs per stuk  
excl. BTW 

RT3020023CR 8718591411397 Transparant 12 rollen / doos € 69,00 

RT3020023BK 8718591411380 Zwart 12 rollen / doos € 69,75 

RT3020023GY 8718591411403 Grijs 12 rollen / doos € 69,75 

RT3020023WE 8718591415104 Wit 12 rollen / doos € 71,50 
*Op verzoek ook leverbaar in blauw, bruin, geel, groen, oranje of  rood. 

 
 

ResQ-tape Heavy Duty  76mm x 7m x 0,75mm (breedte x lengte x dikte) 

Dit product is afgeleid van de SPITA ResQ-tape Classic (gemaakt van dezelfde grondstof), maar 
bedoeld voor zeer zware industriële en bijzondere toepassingen. De tape isoleert 15kV per laag en is 
drukbestendig tot 16Bar. De tape is 50% dikker dan de Classic en is zeer geschikt voor gebruik op 
buizen/slangen en kabels/stekkers met een grotere diameter. Bestand tegen extreme weersituaties. 
Zie voor meer specificaties het SPITA ResQ-tape vergelijkingsoverzicht. 

ARTIKELNUMMER EAN CODE KLEUR VERPAKKING Prijs per stuk 
excl. BTW 

RT3030023CR 8718591411427 Transparant 6 rollen / doos € 99,00 

RT3030023BK 8718591411410 Zwart 6 rollen / doos € 99,75 

RT3030023GY 8718591411434 Grijs 6 rollen / doos € 99,75 

RT3030023WE 8718591415111 Wit 6 rollen / doos € 101,75 
*Op verzoek ook leverbaar in blauw, bruin, geel, groen, oranje of  rood. 

 

ResQ-tape Heavy Duty  101mm x 7m x 0,75mm (breedte x lengte x dikte) 

Dit product is afgeleid van de SPITA ResQ-tape Classic (gemaakt van dezelfde grondstof), maar 
bedoeld voor zeer zware industriële en bijzondere toepassingen. De tape isoleert 15kV per laag en is 
drukbestendig tot 16Bar. De tape is 50% dikker dan de Classic en is zeer geschikt voor gebruik op 
buizen/slangen en kabels/stekkers met een grotere diameter. Bestand tegen extreme weersituaties. 
Zie voor meer specificaties het SPITA ResQ-tape vergelijkingsoverzicht. 

ARTIKELNUMMER EAN CODE KLEUR VERPAKKING Prijs per stuk 
excl. BTW 

RT3040023CR 8718591411458 Transparant 6 rollen / doos € 129,00 

RT3040023BK 8718591411441 Zwart 6 rollen / doos € 129,75 

RT3040023GY 8718591411465 Grijs 6 rollen / doos € 129,75 

RT3040023WE 8718591415128 Wit 6 rollen / doos € 132,75 
*Op verzoek ook leverbaar in blauw, bruin, geel, groen, oranje of  rood. 
 
 



 SPITA Smart Products B.V.     
 

Industrieweg 18-9 
3846 BD Harderwijk 

 

Tel.: 0341 - 41 49 93 
 

www.spita.nl 
 

 VAT nr.: NL-8590.76.404.B01 
K.v.K. nr.: 72334738  

IBAN nr.: NL39 RABO 0332 4765 53 

Op al onze offertes, overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen zijn onze Algemene Voorwaarden van 

toepassing als gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 20 augustus 2018 onder nummer 72334738                  .                      Powered by  

 

ResQ-tape Electrical  25mm x 7,5m x 0,25mm (breedte x lengte x dikte) 

Dit product is speciaal ontwikkeld als elektrische isolatietape en om elektrische verbindingen 
permanent waterdicht te maken. De tape is uiterst flexibel en zeer geschikt voor dunne (glasvezel) 
kabels. Heeft een hoge isolatiewaarde van min. 5kV per laag. De tape is UV- en weerbestendig. 
Zie voor meer specificaties het SPITA ResQ-tape vergelijkingsoverzicht. 

ARTIKELNUMMER EAN CODE KLEUR VERPAKKING Prijs per stuk  
excl. BTW 

RT1010025BK 8718591411199 Zwart 24 rollen / doos € 22,75 

RT1010025GY 8718591411229 Grijs 24 rollen / doos € 22,75 

RT1010025BE 8718591411182 Blauw 24 rollen / doos € 22,95 

RT1010025BN 8718591411205 Bruin 24 rollen / doos € 22,95 

RT1010025GN 8718591411212 Groen 24 rollen / doos € 22,95 

RT1010025RD 8718591411236 Rood 24 rollen / doos € 22,95 
 

 

ResQ-tape Flame Retardant  25mm x 6,1m x 0,3mm (breedte x lengte x dikte) 

Dit product is speciaal ontwikkeld als vlamwerende tape voor toepassing bij elektrische installaties en 
om verbindingen permanent waterdicht te maken. De tape is uiterst flexibel en voorkomt verspreiding 
van vlammen. Heeft een extreem hoge isolatiewaarde van min. 8,5kV per laag. De tape is UV- en 
weerbestendig. Herkenbaar aan de GELE lengtestreep op de tape!! 
Zie voor meer specificaties het SPITA ResQ-tape vergelijkingsoverzicht. 

ARTIKELNUMMER EAN CODE KLEUR VERPAKKING Prijs per stuk  
excl. BTW 

RT1012020GY-FR-RY 8718591410734 Grijs 24 rollen / doos € 24,75 

 

ResQ-tape Flame Retardant  50mm x 11m x 0,5mm (breedte x lengte x dikte) 

Dit product is speciaal ontwikkeld als vlamwerende tape voor toepassing bij elektrische installaties en 
om verbindingen permanent waterdicht te maken. De tape is uiterst flexibel en voorkomt verspreiding 
van vlammen. Heeft een extreem hoge isolatiewaarde van min. 14kV per laag. De tape is UV- en 
weerbestendig. Herkenbaar aan de GELE lengtestreep op de tape!! 
Zie voor meer specificaties het SPITA ResQ-tape vergelijkingsoverzicht. 

ARTIKELNUMMER EAN CODE KLEUR VERPAKKING Prijs per stuk  
excl. BTW 

RT2020036GY-FR-RY 8718591410741 Grijs 10 rollen / doos € 69,75 

 

ResQ-tape Flame Retardant  76mm x 11m x 0,75mm(breedte x lengte x dikte) 

Dit product is speciaal ontwikkeld als vlamwerende tape voor toepassing bij elektrische installaties en 
om verbindingen permanent waterdicht te maken. De tape is uiterst flexibel en voorkomt verspreiding 
van vlammen. Heeft een extreem hoge isolatiewaarde van min. 20kV per laag. De tape is UV- en 
weerbestendig. Herkenbaar aan de GELE lengtestreep op de tape!! 
Zie voor meer specificaties het SPITA ResQ-tape vergelijkingsoverzicht. 

ARTIKELNUMMER EAN CODE KLEUR VERPAKKING Prijs per stuk  
excl. BTW 

RT3030036GY-FR-TY 8718591410758 Grijs 6 rollen / doos € 129,75 
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ResQ-tape H2-Detect  25mm x 4,5m x 0,25mm (breedte x lengte x dikte) 

Dit is een kleur veranderende  zelf-hechtende siliconen tape  om waterstofgas (H₂ ) lekkages  in brand-
stofcellen, transmissies, opslag- en opwekkingsinstallaties te detecteren. Bij contact met 
geconcentreerd waterstofgas verandert de kleur van de tape van grijs naar  zwart bij een lek als gevolg 
van een beschadiging of defecte afdichting / verbinding. De tape is UV- en weerbestendig.  
Herkenbaar aan de BLAUWE lengtestreep op de tape!! 

ARTIKELNUMMER EAN CODE KLEUR VERPAKKING Prijs per stuk  
excl. BTW 

RTH210015GY-PF4 8718591415142 Grijs 24 rollen / doos € 89,75 
 

NB: De tape heeft per 10 cm lengte een perforatie voor gemakkelijk afscheuren. 
Elk stuk tape van 10cm is voldoende voor afdichting van een 6mm diameter 
koppeling. Bij een koppeling met diameter tot 12mm dient u twee stukken toe te 
passen. 
 
 

ResQ-tape Perfect Grip  33mm x 1,2m x 1,7mm (breedte x lengte x dikte) 

Deze zelf hechtende siliconentape is voorzien van een patroon van comfortabele ribbels. Kan worden 
toegepast op vrijwel alle ondergronden van o.a. gereedschappen, sport attributen, (trap) leuningen, etc. 
Zorgt voor een veilige handgreep en een beter houvast. 

ARTIKELNUMMER EAN CODE KLEUR VERPAKKING Prijs per stuk  
excl. BTW 

GRIP04-CR 8718591411250 Transparant 12 rollen / doos € 8,50 

GRIP04-BK 8718591411267 Zwart 12 rollen / doos € 8,75 

GRIP04-GY 8718591411281 Grijs 12 rollen / doos € 8,75 

GRIP04-BE 8718591411243 Blauw 12 rollen / doos € 8,95 

GRIP04-RD 8718591411304 Rood 12 rollen / doos € 8,95 

GRIP04-WE 8718591411311 Wit 12 rollen / doos € 8,95 

 
 

ResQ-tape Putty  25mm x 0,45m x 3,1mm (breedte x lengte x dikte) 

SPITA ResQ-tape Putty is een siliconen kneedmassa  voor gebruik in scheuren en holtes in 
beschadigde leidingen of slangen. Het materiaal vormt zich gemakkelijk in kleine scheurtjes of gaatjes 
in pijpen en stijve slangen. Uitstekend geschikt voor het afdichten van lucht- en stoomlekkages in 
combinatie met SPITA ResQ-tape. Het materiaal  moet altijd worden omwikkeld met SPITA ResQ-tape 
om het op zijn plaats te houden.  

ARTIKELNUMMER EAN CODE KLEUR VERPAKKING Prijs per stuk  
excl. BTW 

RT-PUTTY90-BK 8718591415166 Zwart 24 rollen / doos € 24,50 

RT-PUTTY90-GY 8718591415173 Grijs 24 rollen / doos € 24,50 

WAARSCHUWING:  Lees zorgvuldig het veiligheidsblad alvorens ResQ-tape Putty te gebruiken. 
Na gebruik / aanraken van de putty adviseren wij om uw handen goed te wassen, teneinde  restanten 
van de huid te verwijderen. U kunt hiervoor gewone handzeep gebruiken.  
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Alle genoemde prijzen zijn netto per stuk, in Euro en exclusief BTW. 
Prijzen en omschrijvingen zijn onder voorbehoud. 
Deze prijslijst is geldig vanaf 1 januari 2022 tot nader order en vervangt alle voorgaande prijslijsten. 
Levering geschiedt franco huis bij een orderwaarde vanaf € 350,- excl. BTW in Nederland en België.  
In alle andere gevallen wordt een bijdrage van € 8,75 voor verzend- en administratiekosten berekend. 

Naast de (standaard)producten vermeld in deze lijst, bieden wij de volgende extra’s: 
 

- Tri-sectional tape: 25mm tape welke in de lengte is opgedeeld in 3 separate secties. De 8mm brede tape stroken zijn  
                                    handig voor gebruik op dunne kabels en stekkers (bijv. als krimpkous voor een telefoonlader) 
- Triangular tape:    triangelvormige tape (ca. 30% dunner aan de randen) als een goedkoper alternatief 
- Perforated tape:   afstand tussen de perforaties naar keuze; beschikbaar op elke tape breedte 
- Lengte van tape:   elke rollengte leverbaar van  0,9 meter  tot 30 meter 
- Breedte van tape: optioneel leverbaar 12,5mm / 19mm / 38mm en 62mm brede tape 
- Extra kleuren:        beige, kersenrood, donker bruin, neon groen, roestbruin,  roze,  paars 

 
 

 
 

 


