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 Termékinformáció 
 

 

 

Különleges előnyök: 

 

 +40°C (104°F) üzemhőmérsékletig 

 kompatibilis gyártóműi PE, PP, FBE, PU 

és bitumenalapú bevonatokkal  

 2-rétegű rendszer 

 DIN-DVGW által ellenőrzött rendszer:  

C 30 (EN 12068, DIN 30672). 

 A csőfelületet nem kell előmelegíteni! 

 Magas nyíró- és lefejtési erővel 

szembeni ellenállás 

 A felület előkészítés St2 szerint, 

szemcseszórás nem szükséges 

 

DEKOTEC
®

 MTS30 zsugorkarmantyú

Acél csővezetékek hegesztési varratainak korrózióvédelmi borítására szolgáló hőre zsugorodó karmantyú. 

 
A DENSO márkanév már több mint 90 éve a tradíciót és innovációt jelenti a csővezeték-építő ipar számára.  a gyár 1922-es 
megalapítását követően az első sikertörténet a világ első passzív korrózióvédelmét biztosító  petrolátum szalag feltalálása volt, 
amelyet 1927-ben szabadalmaztattak. A DENSO magas fokon teljesítő termékeit Németországban fejlesztik és gyártják a 
legmagasabb minőségi elvárásoknak megfelelve. DENSO -  a korrózióvédelmi technológiák vezető fejlesztője.. 

Termékleírás

A DEKOTEC® -MTS 30 egy hőre 

zsugorodó karmantyú, amely egy 

öntapadó, melegre olvadó 

bitumenalapú ragasztó réteggel 

ellátott térhálós polietilén fólia (2 

réteg). A DEKOTEC® -MTS 30 

karmantyú direkt az ISO 8501-1 

szerinti St 2-es (Alapos kézi és 

kézi-gépi tisztítás.) felületen kerül 

felhordásra. Szemcse szórni nem 

szükséges (hacsak külön nincs 

előírva), és Primer alapozó 

alkalmazása nem szükséges (csak 

ha külön 3 rétegű rendszert van 

előírva).  

A 2 rétegű korrózióvédő 

DEKOTEC® -MTS 30 rendszer a 

robusztus PE fóliának és egy 

erősen tapadó ragasztórétegnek 

köszönhetően első osztályú 

korrózióvédelmet biztosít egyszerű , 

idő- és energiatakarékos 

feldolgozás mellett. 

Azáltal, hogy a felületet nem 

szükséges felmelegíteni, csak 

gázlánggal megszárítani (min. 

23°C), figyelemreméltó munkaidő és 

felhasznált energia takarítható meg, 

mindamellett a hibás feldolgozás 

lehetősége lecsökken.  

A DEKOTEC® -MTS 30 kompatibilis 

PE, PP, FBE, PU és Bitumen alapú 

gyári szigetelésekkel. 

A DEKOTEC® -MTS 30 teljesíti a 

DIN 30672 és az EN 12068-as 

szabványok C 30-as 

követelményeit. 

 

A DEKOTEC® -MTS 55 lehet primer 

nélkül 2-rétegű rendszerként vagy 

primerrel együtt 3-rétegűként, 

azonos alacsony felhordási 

hőmérséklet mellett alkalmazni. 

 

Magasabb üzemhőmérsékleti igény 

esetén a DEKOTEC® HTS 70, amely 

+60°C °C, míg a DEKOTEC® HTS 

90 +80°C tartós üzemhőmérsékleten 

nyújt tartós védelmet. Hasonlóan 

egyszerűen feldolgozható termék, a 

következő hőmérsékleti igénybevétel 

esetére a DEKOTEC® -MTS 55 

formájában. 

 

Szabványi vonatkozás: 

 EN 12068  C 30 

 DIN 30672  C 30 
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DENSO GmbH 
P.O. Box 150120 | 51344 Leverkusen | Germany 

+49 214 2602-0 |  +49 214 2602-217 

 www.denso.de | info@denso.de 

 

 Our product information, our application   

recommendations and other product related       

documents are made for your convenience only.        

Since many installation factors are beyond our control,  

the user shall determine the suitabil ity of the products    

for  the intended use and assume all risks and       

l iabil ities in connection therewith. All information  

 contained in this document is to be used as a guide and is 

subject to change without notice. Our General Sales 

Conditions, which are available at www.denso.de, shall be 

decisive without any exception. 

 

Issue 08/2012 PI DEKOTEC
® HTS-70 (GB) 

This is a translation f rom the original German Application Instruction of  DENSO GmbH. In case of  any discrepancy or any dispu te arising on the interpretation of  this Product Information, only 
the german text of  the respective German Product Information, which is available at www.denso.de, shall  be decisive. The legal relationship shall  only be governed by German law. 
spective German Product Information, which is available at www.denso.de, shall  be decisive. The legal relationship shall  only be governed by German law. 

 

Szélesség 

Vastagság 

Csőméret 

DN 

A rendszer műszaki paraméterei 

DEKOTEC® MTS-30 zsugorkarmantyú (EP Primer nélkül) 

 

Tulajdonság Egység 

DEKOTEC
®
  

MTS 30  

jellemző érték 

Elvárt érték Szabványos teszt 

R
a

g
a

s
z
tó

 

Lágyulás pont (gyűrűs-golyós) °C  ≥ 75 n.a. ASTM E28 

Nyíróerő N/cm
2
 ≥ 70 ≥ 5 

EN 12068 
DIN 30672 

H
o

rd
o

z
ó

 

Szakadó nyúlás % ≥ 550  n.a. ASTM D638 

Szakító szilárdság 
N/mm ≥ 35 n.a. EN 12068 

MPa (psi)  ≥20 (2900) n.a. ASTM D638 

Elektromos átütési szilárdság kV / mm ≥ 20 n.a. ASTM D149 

Térfogati ellenállás   cm ≥ 10
10

 n.a. ASTM D257 

Keménység Shore D ca. 50 n.a. 
ISO 868 

 ASTM D2240 
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d
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s

z
e
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Fajlagos elektromos szigetelési 
ellenállás 

Ohm  m² ≥ 10
10

 ≥ 10
8
 EN 12068 

Lefejtési ellenállás 100 napos hő 
öregítés 

N / cm ≥ 30 n.a. EN 12068 

Lefejtési erő csőfelületről 23°C N / cm ≥ 15 ≥ 10 EN 12068 

Lefejtési erő gyári szigetelésről  23°C N / cm ≥ 15 ≥ 4 EN 12068 

Katodikus felvállás (radius) mm  < 7 < 20 ASTM G8 

Vízfelvétel % ≤ 0,06 n.a. ASTM D570 
      

Rendelési információk és csomagolás 

 

 

 
 
 
 
 
Konfekcionálva, záró csíkkal : 

MTS-30 / S     450 – DN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standard csőátmérő (DN)  

DN 30 – DN 3000 * 

Szélesség (mm)  

350, 450, 550, 650 * 

Elérhető vastagságok  (mm) 

T L D S  

0,70 1,00 1,00 1,00 Hordozó 

1,1 1,20 1,40 1,60 Ragasztó 

1,80 2,20 2,40 2,60 Total (mm) 

30m 25m 20m 20m Nagytekercs 
    

*) Egyéb szélességek és hosszak kérésre. 

Bővebb információt a kiszereléseket 

illetően kérésre biztosítunk.  

A konfekcionált tekercsek 

tartalmazzák a DEKOTEC CLP záró 

csíkot. 

A vágatlan nagytekercsekhez a záró 

csíkokat külön kell rendelni.  

 

*az S típusra vonatkozóan / 2,6 mm vastagság 
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