
 

PRIMER DENSOLEN® - HT, -HT25, -MT25 
 

Informații produs  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Amorsă pe bază de solvent pentru benzile și sistemele 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® - Amorsă HT/MT este parte integrantă a tuturor sistemelor de benzi DENSOLEN® și se aplică 

sub formă de amorsă primară înainte de înfășurarea benzilor DENSOLEN® pe suprafața metalică sau pe 

învelișurile din fabrică.   

DENSOLEN® - Amorsă HT/MT este realizat pe bază de nafta (ligroină) și conține butil-cauciuc și rășini 

pentru o adeziune optimă între benzile DENSOLEN® și și suprafața țevii.     

DENSOLEN® - Amorsă HT/MT este disponibil sub formă de doi solvenți cu două nivele de volatilizare. 

Datorită acestui aspect, condițiile optime de procesare sunt îndeplinite chiar și la temperaturi mici (ex.: 

DENSOLEN® - Amorsă HT) și la temperaturi mari (DENSOLEN® - Amorsă MT ). 

Avantaje speciale: 

 

Adaptat perfect pentru benzile și 

sistemele DENSOLEN®   

 

Rezistență extraordinară la dezlipire 

catodică. 

 

 

Pentru oțel și alte suprafețe metalice. 

 

 

Uscare rapidă și aplicare ușoară. 

 

 

Compatibil cu învelișuri din fabrică 

precum PE, PP, FBE, PU, CTE și bitum. 

 

Pentru aplicare cu pensula.  
   



DENSOLEN® - Amorsă HT/MT oferă eficiență maximă. Este suficient un stat subțire. Suprafața de acoperire 

este de aproximativ 0.2 litri per m2. 

DENSOLEN® - Amorsă HT/MT îmbunătățește rezistența la decojire a benzilor DENSOLEN® pe suprafețele 

metalice și pe învelișurile din fabrică și susține protecția permanentă anti-coroziune. 

DENSOLEN® - Amorsă HT/MT poate fi utilizat și pentru temporară a suprafețelor sablate împotriva 

ruginirii.  

Suprafața trebuie curățată (curățare ST2 sau SA 2,5 în conformitate cu ISO 8501-3) înainte de aplicarea amorsei 

DENSOLEN® - HT/MT. 

Este recomandat să repetați operațiunea de amorsare cel târziu după 6 ore dacă aplicarea benzii DENSOLEN® 

nu poate fi realizată imediat după uscarea amorsei.        

DENSOLEN® - Amorsă HT/MT poate fi aplicată cu o pensulă sau cu o rolă.  

Amorsa trebuie să se usuce înainte de a aplica banda DENSOLEN®. Timpul de uscare este de aproximativ 5 

până la 25 de minute, în funcție de tipul de amorsă, de temperatura mediului, curenți de aer și umezeală.  

     
Proprietăți clasice ale produsului  

Proprietăți Unitate  Valori clasice Metodă de 

testare 

  HT HT25 MT25  

Solvenți  - Ligroină  Ligroină Ligroină - 

Punct de inflamabilitate  
°C (°F)  -18 (-0.4)  -18 (-0.4)  

+23 

(+73.4)  
DIN EN 57 

Densitate  
+23°C/ +73.4°F 

g/cm3  0.79  0.78  0.80  DIN 51757 

Conținut solid  wt%  30  24  24  ISO 1515 

Conținut aromatic  wt%  <0.0005  <0.0005  <0.01  - 

Timp uscare pentru aplicare 

manuală 1) min (aprox.)  5 la 10  5 la 10  20 la 25  - 

Timp de așteptare maxim 

pentru aplicarea benzii 

DENSOLEN® 

h  <8  <8  <8  - 

Consum  l/m2  0.2  0.2  0.2  - 

Temperatură de operare 2) 

°C (°F)  
-60 la +100 

(-76 la +212) 

-60 la +100 

(-76 la +212) 

-60 la +100 

(-76 la +212) 
- 

1) În funcție de temperatură, umiditate, curenți de aer și temperatura suprafeței țevii. 
2) În funcție de sistemul de benzi DENSOLEN® utilizat  

 

Temperatură de procesare 

Mediu -40°C la +60°C (-40°F la +140°F) 

Suprafața țevii  min. +3°C (+5.4°F) peste punctul de rouă max. +85°C (+185°F) 

 

 

 

 



Informații comandă și depozitare  

Ambalaj Conținut (1) Greutate brută (kg) 

4 conserve per cutie  1  0.92 

Găleată de metal  5  4.70 

Găleată de metal 10  8.70 

Butoi 180  168 

 

Depozitare  

Atunci când este depozitat în ambalaj original, nedeschis, DENSOLEN® - Amorsă HT/MT poate fi păstrat 

cel puțin 60 de luni de la data fabricației.  

Temperatură de depozitare: -10°C (+14°F) la +50°C (+122°F). 

Depozitați în spații uscate, în poziție verticală.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

