
 

 

Informații produs  

  

 

 

 

 

 

 

Bandă petrolatum pentru aplicare la rece, în conformitate cu DIN 30672 și DIN EN 12068 pentru 

încapsularea țevilor, componentelor țevilor și structurilor metalice, pentru prevenirea coroziunii. 

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. 

 

Descrierea produsului 

DENSO® Plast este o bandă anti-coroziune pe bază de petrolatum, în conformitate cu DIN 30672 și DIN 

EN12068 care poate fi aplicată la rece pentru încapsularea preventivă anti-coroziune a țevilor, componentelor 

țevilor, ex.: armături, conexiuni flanșelor, derivațiilor și a altor structuri metalice, in sol sau apă.  

Pe lângă aplicarea pentru țevi, DENSO® Plast este utilizat pentru structuri metalice, împământarea stâlpilor 

pentru iluminat sau a ancorelor pre-presate.  

Împreună cu dezvoltarea avansată, DENSO® Plast este utilizat de peste 90 de ani cu succes și îndeplinește 

standardele curente pentru o protecție completă anti-coroziune.  

 

 

Avantaje speciale  

 

Poate fi utilizat la temperaturi cuprinse între  

- 40°C (-40°F) până la +30°C (+86°F) . 

 

Sistem aprobat DIN-DVGW pentru clasa 

A 30 UV în conformitate cu DIN 30672 și EN 12068. 

 

 

Plasticitate și flexibilitate crescută. 

 

 

Ideal pentru suprafețe complexe ale componentelor 

țevilor.  

 

 

Fiabil, protecție anti-coroziune permanentă.  

 

 

  

 

Folie laminată 

PP- nețesut  

Compus petrolatum  



DENSO® Plast este format dintr-un purtător nețesut din polipropilenă, învelit pe ambele părți cu mastic 

petrolatum anti-coroziune. În plus, DENSO® Plast oferă un film PP laminat pe o singură parte, care previne 

spălarea masei protejate ex.: cauzată de creșterea sau scăderea nivelului apei subterane.  

Plasticul din masticul petrolatum al DENSO® Plast umezește suprafața care va fi protejată și o sigilează 

împotriva mediilor corozive precum apa și oxigenul.  

DEKOTEC® - Plast deține certificat DVGW pentru clasa de stres A30, în conformitate cu DIN 30672 și DIN 

EN 12068 (NG-5180AO00703) și astfel este supus controalelor de calitate interne și externe frecvente.  

Destinație standard: 

 Înveliș DIN 30672 – A 30 

 Înveliș DIN 12068 – A 30  

 

Sistemul de capsulare DENSO® Plast este format din trei straturi de bandă, obținute fie printr-un proces de 

înfășurare cu 66% suprapunere sau două procese de suprapunere cu împachetare interioară cu 50% suprapunere 

și o împachetare suplimentară exterioară cu suprapunere de 10 cm. DENSO® Plast poate fi procesat cu aplicare 

strat cu strat pentru componentele cu formă complicată și pentru care împachetarea în spirală nu este posibilă. 

Masticuri de egalizare și modelare pe bază de petrolatum sunt disponibile cu DENSO® PF Mastic și DENSO® 

Plast Mastic pentru încapsularea flanșelor și a geometriilor complicate.  

Un paravan pentru pietre DEPROTEC®-DRM PP sau materialul din fibră de sticlă DEPROTEC®-PUR poate 

fi aplicat în încapsulare pentru a obține o protecție mecanică crescută. 

 

Proprietăți clasice ale produsului  

Proprietăți  Unitate Valoare reală Valoare necesară Metodă de testare 

Grosime  mm  aprox. 1,1  -  - 

Portant  -  
Polipropilenă 

nețesută 
-  

- 

Grosime PP- film laminat  µm 55  -  - 

Design sistem 
Bază 

- 
Fără bază -  - 

Înveliș  3 straturi - - 

Rezistență la impact (3 

straturi)  
 J  >4  >4  EN 12068 

Rezistență la adâncire, 0,1 

MPa încărcătură tijă 

(Grosime strat rezidual)  

 mm  >2,4  >0,6  EN 12068 

Rezistență specifică la izolare 

electrică  
 Ω m2  ≥3*107  ≥106  EN 12068 

Rezistență dezlipire catodică  

(+23°C (+73,4°F) / 28 zile)  
 mm  ≤4  ≤20  EN 12068 

Rezistență la picurare (+50°C ( 

+122°F) / 48h)  
 -  Fără picurare  Fără picurare EN 12068 

Test desfășurare la temperaturi 

joase (-5°C / +23°F)  
 -  Trecut 

Fără separare, fără 

crăpături  
EN 12068 

Număr saponificare (compus 

petrolatum)  
 mg KOH / g ≤10  <25  EN 12068 

  

 

 

 

 



Informații despre comandă și ambalare  

Lungime rolă – 10 m.  

Lățime 

[mm]  

Număr role 

per cutie 

Lungime bandă per 

cutie (m)  

Suprafață bandă per 

cutie (m²)  

Greutate aprox. per 

cutie. (kg) 

20 60 600 12 13,5 

30 36 360 10,8 12,5 

50 24 240 12 13,5 

75 12 120 9 10,5 

100 12 120 12 13,5 

150 6 60 9 10,5 

200 6 60 12 13,5 

250 4 40 10 11,5 

300 4 40 12 13,5 

400 4 40 16 18,0 

 Alte dimensiuni disponibile la cerere 

 

 

 

 

Depozitare  

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

luni de la data fabricației.  

Temperatură de depozitare: ≤ +30°C (+86°F). 

Depozitați în spații uscate și fără să depozitați alte obiecte în față.  

 

 

 

 

 

 

 

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. 

mailto:info@denso-group.com
http://www.denso-group.com/

