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Manșon lipit la cald pentru condiții de sarcină ridicată, pentru protecția la coroziune a îmbinărilor 

sudate pe țevile de oțel. 

Timp de un secol, DENSO Group Germany înseamnă experiență, calitate și fiabilitate în domeniul tehnologiei 

de sigilare și de prevenție a coroziunii. Succesul companiei de top internaționale se bazează pe dezvoltarea 

”DENSO-Tape”, care a fost patentată încă din 1927 ca primul produs din întreaga lume pentru prevenția pasivă 

a coroziunii țevilor. De atunci DENSO Group Germany a stabilit și garantat cele mai înalte standarde cu 

produse inovative. Cercetarea, dezvoltarea și producția se desfășoară exclusiv în Germania. Angajații noștri 

implementează permanent soluții individuale și sigure, colaborând îndeaproape cu clienții.  

 

Descriere  

DEKOTEC® - HTS70 este un manșon termocontractabil realizat dintr-un suport din polietilenă reticulară cu 

fascicul de electroni și un înveliș din adeziv fuzibil.  

DEKOTEC® - HTS70 oferă prevenție permanentă anti-coroziune pe îmbinările sudate în cazul țevilor din oțel 

și a conductelor.  

DEKOTEC® - HTS70 poate fi utilizat sub forma unui sistem de manșon termocontractabil cu două sau trei 

straturi, împreună cu DEKOTEC®-EP Primer. Ambele sisteme dețin certificate DIN-DVGW pentru clasa 

de stres C 60 UV, în conformitate cu DIN EN 12068 (Nr. înreg. NV-5180 BR0224). 

Pregătirea suprafeței cu DEKOTEC®-EP Primer oferă siguranță crescută pentru montare fără erori și 

protecție crescută în eventualitatea deteriorării învelișului.  

 

Avantaje speciale: 

 

Pentru temperaturi de funcționare de 

până la +70 °C (158 °F). 

 

Sistem cu 3 straturi echivalent cu 3LPE 

Sistem aprobat DIN-DVGW: 

C 60 UV (EN 12068, DIN 30672) 

 

 Temperatură de preîncălzire mai mică 

față de produsele echivalente 

concurente. 

 

Rezistență sporită la decojire și 

rezistență la forfecare a îmbinării cu un 

singur strat. 

 

Aprobare a.o din partea Gaz de France 

(Franța), Enagás (Spania) și GOST R 

(Rusia). 
  



 

DEKOTEC® - HTS70 este compatibil cu învelișuri din fabrică realizate din PE, PP, FBE, PU și bitum. 

Performanța produsului DEKOTEC® - HTS70 este demonstrată internațional prin numeroase utilizări și prin 

numărul mare de certificări din partea DVGW (Germania), Gaz de France (Franța), Enagás (Spania), SVGW 

(Elveția) și Synergrid (Belgia), precum și GOST R (Rusia). 

 
Destinație standard: 

EN 12068 – C 60 UV 

 

În plus față de clasificarea standard, DEKOTEC® - HTS70 poate fi utilizat pentru temperaturi permanente de 

operare de până la +70 °C (158 °F). 

DEKOTEC®- HTS90 +90 °C (194 °F) este un manșon termocontractabil suplimentar de înaltă calitate pentru 

utilizări la temperaturi mai mari.  

DEKOTEC®- MTS55 +60 °C (140 °F) și DEKOTEC®- MTS30 +30 °C (86 °F) sunt alternative eficiente din 

punct de vedere a costurilor, pentru cerințe de temperatură mai mici.  

 

Proprietăți clasice ale produsului  

DEKOTEC®-HTS70 cu DEKOTEC®-EP Primer 
 Proprietate  Unitate Valoare proprie  Valoare necesară  Metodă de testare  
Adeziv  Punct de înmuiere  °C(°F)  >+90 (>+194)  Nemenționat  ASTM E28 

Rezistență la forfecare a îmbinării cu un singur strat 

(+23°C/ +73°F) N/cm2 ≥275 ≥5 EN 12068 

DIN 30672 

 

Rezistență la forfecare a îmbinării cu un singur strat 

(+60°C/ +140°F) N/cm2 ≥15 ≥5 EN 12068 

DIN 30672  
Suport  Întindere până la rupere  %  >500  -  EN 12068 

Rezistență la tracțiune  N/mm  >20  -  EN 12068 
MPa (psi)  >20 (2900)  -  ASTM D638 

Întindere până la rupere după îmbătrânire termică (21 zile la 

+150 °C / +302 °F)  %  >500  -  ASTM D638 

Rezistență la forfecare a îmbinării cu un singur strat după 

îmbătrânire termică  (21 zile la +150 °C / +302 °F)  MPa  >20  -  ASTM D638 

Rezistență dielectrică  kV / mm  >35  -  ASTM D149 
Rezistivitate volum cm  ≥1015  -  ASTM D257 
Absorbție apă %  <0.1  -  ASTM D570 

Duritate Shore D  ≥55  -  ISO 868 

ASTM D2240 
Sistem  Rezistență specifică la izolare electrică  m²  ≥1010  ≥108  EN 12068 

Rezistență la adâncire*  (+23°C/ +73°F) 
   (+60°C/ +140°F) 

mm  >2  ≥0.6  EN 12068 
mm  >2  ≥0.6  EN 12068 

Rezistență la impact*  J  ≥17  >15  EN 12068 
Rezistență la exfoliere pe suprafața țevii (+23°C/ +73°F) 
    (+60°C/ +140°F) N / cm ≥100  ≥5 

EN 12068 
≥2.5  ≥0.5 

 Rezistență la exfoliere pe înveliș PE din fabrică (+23°C/ +73°F)  N / cm  ≥100  ≥4  EN 12068  
Rezistență dezlipire catodică (radius)  mm  <2  -  ASTM G8 

Valorile menționate se bazează pe o grosime a manșonului de 2.6 mm (tip S) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Comenzi și ambalare 

 

 
 

DEKOTEC®-HTS70 – S – 450MM – DN600 

  

 

 

 

 

 

 

Depozitare  

Atunci când este depozitat în ambalaj original, nedeschis, DEKOTEC®-HTS70 poate fi păstrat cel puțin 60 

de luni de la data fabricației.  

Temperatură de depozitare: ≤ +50°C (+122°F). 

Depozitați în spații uscate și nu poziționați nimic în fața produsului.  

 

DENSO GmbH 

P.O. Box 150120 | 51344 Leverkusen | Germania 

Telefon: +49 214 2602-0 

www.denso-group.com | info@denso-group.com 

Informațiile despre produsele noastre, recomandările pentru aplicare și alte documente referitoare la produs sunt realizate doar pentru confortul 

dumneavoastră. Deoarece mulți dintre factorii de instalare nu depind de noi, utilizatorul va stabili sustenabilitatea produsului pentru scopul dorit 

și își va asuma riscurile și responsabilitățile aferente.  

Toate informațiile din acest document vor fi utilizate în scop de ghidare și nu constituie o garanție a specificațiilor. Informațiile din acest 

document pot fi modificate fără preaviz. Din acest motiv, nu va fi acceptată nicio asumare de responsabilitate pentru sfaturi incomplete sau lipsă 

de îndrumare.  

Utilizatorul este responsabil de verificarea aplicațiilor specificate pe produs și de verificarea sustenabilității pentru scopul intenționat.  

Termenii generali pentru vânzare, disponibil pe pagina www.denso-group.com, vor fi decisivi, fără excepție.  

Aceasta este o traducere din germană. În cazul discrepanțelor sau a oricărei dispute iscate din interpretarea prezentului document, textul în limba 

germană, disponibil pe pagina ww.denso-group.com, va fi decisiv.  

Aspectele legale vor fi reglementate de legislația germană.  

Lățime manșon 

Dimensiune diametru țeavă 

(DN) 

Diametru țeavă (DN) 

DN 30 – DN 3000 

Lățime manșon  

350, 450, 550, 650 

Tip destinație  

T L D S H  
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Grosime film PE (milimetri) 

0,8 1,2 1,4 1,6 1,8 Grosime înveliș (milimetri) 

1,8 2,2 2,4 2,6 2,8 Grosime totală (milimetri) 

30 25 20 20 20 Lungime rolă (m) 

Dimensiunile din table se referă la condiția de livrare.  

La comandă sunt disponibile dimensiuni suplimentare.  

Manșoanele personalizate includ plasturi de închidere. 

Plasturii de închidere DEKOTEC®-CLP sunt disponibili 

pentru role.  

 

Diametru nominal 

țeavă 

Manșoane per cutie 

(buc) 

DN100  25 

DN300  9 

DN600  6 

DN900  4 

Informații suplimentare referitoare la dimensiunea 

pachetelor pot fi obținute la cerere.  
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