
 

MASTIC DENSOLEN® - W, -W+, -WP 
 

Informații produs  

 
 

 

 

 

 

 

 

Mastic butil-cauciuc pentru umplerea cavităților și pentru formarea tranzițiilor pentru staturi anti-

coroziune cu sistemele de bandă DENSOLEN®. 

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® - Mastic este un mastic plastic permanent din butil-cauciuc ce poate fi format manual, pentru 

egalizarea suprafețelor neregulate înainte de aplicarea benzilor DENSOLEN®.  

DENSOLEN® - Mastic este ideal pentru egalizarea neregularităților precum liniile de sudură ieșite în relief.  

DENSOLEN® - Mastic se conectează printr-un efect de auto-amestecare cu stratul de butil-cauciuc al benzilor 

DENSOLEN® și oferă acoperire completă a suprafețelor. Cavitățile si crăpăturile vor fi acoperite și se va forma 

un strat anti-coroziune permanent.  

 

Avantaje speciale: 

 

Sigilează eficient cavitățile. 

 

 

 

Ușor adaptabil pentru margini și șanfren. 

 

 

Interacțiune ideală cu toate tipurile de 

DENSOLEN®. 

 

 

Plastic permanent. 

 

 

 

Disponibil în numeroase dimensiuni 

practice. 

 

 



Umplerea șanfrenurilor pentru coturile în formă de T, egalizarea tranziției suprafeței de oțel la învelișul din 

fabrică sau închiderea ieșirilor pentru cabluri de la îmbinările de montare sunt câteva dintre aplicațiile pentru 

care acest produs este ideal.  

DENSOLEN® - Mastic este ideal și pentru umplerea defectelor învelișului din fabrică și a îmbinărilor de 

montaj. Zona cu defect este sigilată permanent după încastrarea cu un sistem de benzi DENSOLEN®. 

DENSOLEN® - Mastic este disponibil în diferite grade de plasticitate și se poate personaliza sub formă de 

bandă sau baton.  

Se recomandă utilizarea DENSOLEN® - Amorsă HT pentru adeziune optimă pe suprafața țevii.  

Pentru a adapta sudurile transversale mai lungi sau pe cele în spirală, adaptarea poate fi realizată alternativ cu 

bandă moale DENSOLEN®, ex.: DENSOLEN® - N15. 

 

Proprietăți clasice ale produsului 

Proprietăți Unitate Valori clasice 

DENSOLEN®-W 

Valori clasice 

DENSOLEN®-WP 

Valori clasice 

DENSOLEN®-

W+ 

Densitate  
g/cm³ >1.4 

>1.4 

 
 

Consistență  

 moale, ușor maleabil 

stabilitate bună la 

formare 

 

stabilitate mare 

la formare 

Număr saponificare  mg(KOH)/g <10 <10 <10 

Temperatură de procesare 

°C (°F) 
-10 la +50 

(-14 la +122) 

-10 la +50 

(-14 la +122) 

-10 la +50 

(-14 la +122) 

 

Informații comandă și depozitare  

Tip gata pregătit  Descriere  Dimensiune  Ambalaj 

Baton  DENSOLEN®-W  Baton de 1 kg bucata  10 unități per cutie 
 DENSOLEN®-W  Baton de 2.5 kg bucata  5 unități per cutie 

Tape DENSOLEN®-WP  30 mm x 8 mm x 4 m  
3 role per cutie (lungime totală 

12 m) 

 DENSOLEN®-WP  
40 mm x 4 mm x 2.5 

m  

8 role per cutie (lungime totală 

20 m) 

 DENSOLEN®-WP  40 mm x 5 mm x 2 m  
8 role per cutie (lungime totală 

16 m) 

 DENSOLEN®-WP  80 mm X 5 mm x 5 m  
4 role per cutie (lungime totală 

20 m) 

Găleată DENSOLEN®-W+  Găleată de 10 kg   

 

Depozitare  

Atunci când este depozitat în ambalaj original, nedeschis, DENSOLEN® - Mastic -W/ -W+/ -WP 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/

