
 

 

Informații produs  

  

 

 

 

 

Mastic pe baza de petrolatum cu polistiren expandat pentru umplerea cavităților și nivelarea 

suprafețelor inegale, pentru acoperirea ulterioară după utilizarea unei benzi DENSO® pe bază de 

petrolatum.  

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® - PF Mastic este un mastic pe bază de petrolatum pentru umplerea cavităților și egalizarea 

suprafețelor neregulate în cazul componentelor țevilor îngropate (ex.: flanșe și armături). Datorită conținutului 

mingii de polistiren, DENSO® - PF Mastic este mai ușor de aplicat la temperaturi mai mici față de masticurile 

clasice.  

DENSO® - PF Mastic are proprietăți de formare excepționale și permite umplerea ușoară a cavităților dintre 

plăcile flanșelor. Această fiabilitate previne formarea cavităților și formează un înveliș complet care previne 

coroziunea.  

Densitatea redusă ușurează transportul și permite stabilitate extraordinară chiar și pe fundul țevii.  

 

Avantaje speciale  

 

Pentru temperaturi de funcționare cuprinse între  

-40°C (-40°F) to +50°C (+122°F). 

 

Aplicare manuală ușoară. 

 

 

 

 

Fără solvent.  

 

 

Aplicare la rece. 

 



DENSO® - PF Mastic se poate aplica manual sau cu o spatulă pe suprafața cu înveliș. Acest procedeu de 

aplicare mulează masticul, astfel încât, după aplicarea benzii DENSO petrolatum, acoperă întreaga suprafață 

fără să lase spații. 

DENSO® - PF Mastic HT este o variantă ușor de aplicat chiar și la temperaturi mari și este rezistent la 

temperaturi de până la +50°C (+122°F).  

DENSO® - PF Mastic și DENSO® - PF Mastic HT sunt compatibile cu toate produsele pe bază de petrolatum 

DENSO®.  

Un paravan pentru pietre DEPROTEC®-DRM PP 500 PLUS poate fi aplicat pentru a obține o protecție 

mecanică crescută. 

 

Proprietăți clasice ale produsului  

Proprietăți Unitate 
Valoare reală Standard  

DENSO®-PF Mastic DENSO®-PF Mastic HT 

Culoare - maro  maro  - 

Densitate  
g/cm³ 

 

0.5 - 0.55 

 

0.5 - 0.55 

 

ISO 2811 

 

Număr saponificare  mg(KOH) / g ≤2 ≤2 
DIN EN 12068 

 

Punct de picurare  

°C (°F) 

 

≥+65 (≥+149) 

 
- 

DIN 51801 

 

Penetrare con  

1/10 mm 

 

85 

 

60 

 

DIN 51804 

 

Temperatură de 

operare  
°C (°F) 

-40 la +30 (-40 la +86) 

 

-40 la +50 (-40 la +122) 

 
 

Temperatură de 

procesare  
°C (°F) 

0 la +30 (+32 la +86) 

 

0 la +50 (+32 la +122) 

 
- 

  

 

Informații despre comandă și ambalare  

Produs Dimensiuni 

DENSO®-PF Mastic  Găleată de plastic cu volum de umplere de 2 litri  

DENSO®-PF Mastic  Găleată de plastic cu volum de umplere de 12 litri  

DENSO®-PF Mastic HT  Găleată de plastic cu volum de umplere de 2 litri  

DENSO®-PF Mastic HT  Găleată de plastic cu volum de umplere de 12 litri  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Consum  

Diametru nominal Consum (litri) 

mm inch  

25  1”  1 

50  2”  2 

80  3“  3 

100  4”  4 

200  8”  6 

300  12”  8 

400  16”  11 

500  20”  13 

600  24”  17 

700  28”  20 

800  32”  27 

900  36”  29 

1000  40”  35 

1200  48”  44 

1400  56”  56 

1600  64”  72 

 

Depozitare  

Atunci când sunt depozitate în ambalaj original, nedeschis, DEKOTEC®- PF Mastic și DEKOTEC®- PF 

Mastic HT pot fi păstrate cel puțin 60 de luni de la data fabricației.  

Temperatură de depozitare: DEKOTEC®- PF Mastic ≤ +30°C (+86°F), DEKOTEC®- PF Mastic HT ≤ 

+50°C (+122°F). 

 

 

 

 

 

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/

