Földbe fektetett fém vezetékek és szerelvények
Korrózió védelem
DENSO RT 22
Felépítés:
2- réteg , butil kaucsuk szalag polietilén hordozófóliával
Szín:
fehér ( kérésre fekete is)
Tartósság:
híg savakkal és lúgokkal szemben ellenálló
Fólia:
polietilén fólia
Névleges er sség:
0,50 mm
Fóliaer sség:
0,30 mm
Butilréteg vastagsága:
0,20 mm
Szakadó nyúlás:
> 500 %
Szakító szilárdság:
> 65 N / 10 mm
Nyíróer vel szembeni ellenállás
Szalag / gyári bevonat:
> 8 N / 10 mm
Réteg / réteg:
> 4 N / 10 mm
Speciális burkolati ellenállás:
> 1x 10 10 x m2
Tartós üzemi h mérséklet:
50 °C-ig ( talajba fektetett bevonati rendszerekhez )
Bedolgozási h mérsékleti tartomány: - 5-t l +50°C-ig
Tárolási feltételek: Alapvet en minden terméket az eredeti csomagolásban célszer a
felhasználásig tárolni. A korlátlan ideig történ tárolhatóság biztosításához, a mechanikus
károsodás, por, kosz, nedvesség, h , t z, napsütés és korróziós g zök elleni védelem
szükséges. A tárolás lehet ség szerint szobah mérsékleten történjen, fagyhatásokat
szükséges elkerülni.

Alkalmazás: DENSO RT 22 mechanikus véd szalag, melyet korrózióvédelmi burkolatok
mechanikus védelmére fejlesztettek ki, nehéz talajviszonyok esetén.
Felépítés: DENSO RT 22 egy 2 réteg polietilén fóliából álló m anyagszalag, mely, butil
kaucsuk alapú ragasztóréteggel van ellátva.
Tulajdonságok:
- er s mechanikus terhelésnek ellenáll
- az er s PE -fólia UV stabilizált
Alkalmazás: Az alkalmazás a hegesztési varratoknál spirálisan történik, formatesteknél,
mint fittinek, karimáknál, vagy T-elágazásoknál keresztpólyázási technikával vagy tapétázási
eljárással. Els dlegesen, mint küls mechanikai véd rétegként alkalmazható
Ehhez ajánljuk a DENSO kézi tekercsel gép DENSOMAT I vagy DENSOMAT MINI
használatát.
A termék a következ vizsgálatoknak és el írásoknak felelt meg:
ÉMI KHT. (Engedély szám: A-301/2/2001.)
Ö-NORM B 5250, B 5252 Regisztrációs szám: 93118
ÖVGW-El írás G 25 Regisztrációs szám: G2.134
ÖNORM B 5250 szerint bevizsgált korrózióvéd szalag K 50 I/A
MSZ EN 12068 : 2000 A , B és C terhelési osztályokban bevonatként alkalmazható
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