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Informații produs  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sistem bandă-dublă pentru prevenirea coroziunii țevilor din metal și a conductelor, în conformitate cu 

DIN 30672 și EN 12068. 

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  

DENSOLEN® - AS30/ -R20 MP este un sistem bandă cu aplicare la rece pentru prevenirea coroziunii țevilor 

de metal și a conductelor, calitativ și econom. Datorită formulei inovative, benzile se lipesc în zona de 

suprapunere și creează o încastrare pe termen lung de tip furtun.  

DENSOLEN® - AS30/ -R20 MP îndeplinește cerințele rezistenței la impact impuse de clasa B 50 în 

conformitate cu EN 12068 și chiar și cerințele de rezistență la adâncire ale clasei C 50.  

 

Avantaje speciale: 

 

Fără risc de coroziune pe spirală în 

comparație cu banda cu două straturi. 

 

Sisteme certificate DIN-DVGW pentru 

clasa B 50, în conformitate cu EN 12068. 

 

 

Compatibil cu izolațiile din fabrică de tip 

PE, PP, FBE, PU, CTE și bitum. 

 

 

Elasticitate remarcabilă și întindere mare 

până la rupere . 

 

Sistem eficient din punct de vedere al 

costurilor, cu raport calitate/preț 

excelent.  



DENSOLEN® - AS30/ -R20 MP este impermeabil la vapori de apă și oxigen și rezistent împotriva bacteriilor 

din sol și a electroliților.  

DENSOLEN® - AS30/ -R20 MP este compatibil cu toate tipurile de înveliș din fabrică, realizat din PE, PP, 

FBE, PU, CTE și bitum. 

Destinație standard: 

(Nr. înregistrare: NG-5180CP0056) 

EN 12068 – B 50  

 

Sistemul DENSOLEN® - AS30/ -R20 MP este format din: 

 DENSOLEN®Amorsă HT 

O amorsă pe bază de solvent pentru prevenirea coroziunii în combinație cu benzile DENSOLEN®. 

Pentru utilizare în medii foarte calde poate fi utilizată amorsa DENSOLEN® - MT25 ca alternativă. 

Vezi fișa tehnică separată pentru Amorsa DENSOLEN®.  

 DENSOLEN® - AS30 

 Bandă din plastic co-extrudată cu trei straturi cu material portant din polietilenă stabilizată cu adeziv 

butil-cauciuc pe ambele părți. DENSOLEN® - AS30 se unește complet în zona suprapusă și creează 

un înveliș de tip furtun care oferă protecție fiabilă și de durată împotriva coroziunii.  

O conexiune extraordinară între adeziv și materialul portant este garantată de stratul co-extrudat 

intermediar.  

 DENSOLEN® - AS20 MP bandă de plastic co-extrudată în trei straturi, realizată din film portant alb 

robust din polietilenă cu un înveliș butil-cauciuc pe o singură parte. O conexiune extraordinară între 

adeziv și materialul portant este garantată de stratul co-extrudat intermediar. Stratul de adeziv butil-

cauciuc se lipește perfect cu statul exterior DENSOLEN® - AS30.  

 
Secțiune transversală a DENSOLEN® - A20 MP  Secțiune transversală a DENSOLEN® - R20 MP  

 

 

Proprietăți clasice ale produsului  

Proprietate  Unitate 

DENSOLEN®-

AS30 

Valoare clasică  

DENSOLEN®-R20 MP 

Valoare clasică  

Metodă de 

testare 

Culoare film portant  -  Negru Alb  - 

Culoare butil-adeziv în 

interior 
-  Gri  Negru  - 

Culoare butil-adeziv în 

exterior 
-  Negru  -  - 

Grosime totală mm  ≥ 0.5  ≥ 0.5 ISO 4591 

ASTM D1000 Grosime aprox. A portantei  mm  ≥ 0.3  ≥0.3 

Adeziv butil-cauciuc 

Material portant PE 

Butil-cauciuc PE (co-

extrudat) 

 

Adeziv butil-cauciuc  

Material portant PE 

Butil-cauciuc PE (co-

extrudat) 

 

Adeziv butil-cauciuc  



Grosime aprox. a stratului 

de adeziv interior  
mm  ≥ 0.2  ≥ 0.2 

Grosime aprox. a stratului 

de adeziv exterior 
mm  ≥ 0.08  - 

Întindere până la rupere  %  ≥ 600  ≥ 500  
DIN 30672 

EN 12068 
Rezistență la tracțiune 

+23°C (+73°F) 
N / cm  ≥ 65  ≥65  

Rezistență dielectrică  
kV / 

mm  
≥40  ≥ 50  ASTM D149 

  

DENSOLEN® - AS30/ - R20 MP cu DENSOLEN®Amorsă HT 

Proprietăți Unitate 
Valoare reală 

DENSOLEN® - AS30/ - R20 MP 

Valoare 

necesară 

Metodă de testare 

Rezistență specifică la izolare 

electrică  
Ω m2  ≥1011  ≥106  EN 12068 

Rezistivitate volum  Ω cm ≥1016  nespecificat  ASTM D257 

Rezistență la decojire 

metal/amorsă/bandă 

N / cm 

 

+23°C (+73°F)  +50°C (+122°F)   

≥ 15  ≥ 2.0  ≥ 4 ≥ 0.4 EN 12068 

≥ 33  ≥ 2.5  nespecificat  ASTM D1000 

Rezistență la decojire strat cu 

strat  

N / cm 

 

+23°C (+73°F)  +50°C (+122°F)  

EN 12068 

 

AS30 / AS30 ≥ 22  ≥ 4.0 ≥ 8  ≥ 2 

AS30 / R20 MP ≥ 22  ≥ 3.5 ≥ 8  ≥ 2 

R20 MP / R20 MP ≥ 4  ≥ 3.5 ≥ 2  ≥ 2 

Rezistență la adâncire grosime 

reziduală strat  
mm +50°C (+122°F)  

EN 12068 
pentru încărcătură 1N / mm2, ø 

5.65 mm  
-  > 1.3 (îndeplinește clasa B)  > 0.6 

pentru încărcătură 10N / mm2, 

ø 1,8 mm 
 > 0.6 (îndeplinește clasa C)  > 0.6  

Rezistență la impact J ≥ 10  ≥ 8  EN 12068 

Rezistență la dezmembrare 

catodică (radius) 
mm  < 2  < 20  EN12068 

Rezistență rupere strat  
N / cm2 

+23°C (+73°F)  

EN12068 pe oțel ≥ 8 5 

pe startul din fabrică ≥ 8  5 

Permeabilitate vapori apă  
g /m2 

24h  < 0.2  nespecificat  ASTM E96 

Benzile DENSOLEN® pot fi aplicat manual cu ușurință. Aplicarea cu dispozitivele DENSOMAT® este și 

mai eficientă. Pentru benzile DENSOLEN® cu lățime de ˃ 50 mm, vă recomandăm dispozitivele de înfășurat 

DENSOMAT® pentru a garanta calitate excelentă a aplicării.  

 

 

 



Informații comandă și depozitare  

 
Diametru 

miez 

(mm) 
Lățime [mm] Lungime 

bandă [m] 

Suprafață 

bandă per 

rolă 

(m2) 

Conținut per cutie 

Număr 

role 

Arie totală 

bandă 

(m²) 

Lungime 

totală 

bandă (m) 

Greutate 

aprox. 

(kg) 

DENSOLEN®-AS30 
41 

50 30 1.5 10 15 300 10 
100 30 3.0 5 15 150 10 

150 30 4.5 5 22.5 150 15 

78 
100 70 7 3 21 210 13 
150 70 10.5 2 21 140 13 

DENSOLEN®-R20 

MP 

41 
50 30 1.5 12 18 360 11 
100 30 3.0 6 18 180 11 

150 30 4.5 6 27 180 17 

78 
100 70 7 3 21 210 13 

150 70 10.5 2 21 140 13 

Dimensiuni suplimentare disponibile la comandă. 

Depozitare  

Atunci când este depozitat în ambalaj original, nedeschis, DENSOLEN® - AS30/ - R20 MP poate fi păstrat 

cel puțin 60 de luni de la data fabricației.  

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

Depozitați în spații uscate, nu depozitați 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.  

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

