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DEKOTEC  MTS 30 és MTS 55  zsugoranyag 
 
Acél csővezetékek hegesztési varratainak korrózióvédelmi borítására szolgáló, hőre zsugorodó lap. 
30° Celsius üzemhőmérsékletig a DEKOTEC MTS30 típus, míg  
60° Celsius üzemhőmérsékletig az DEKOTEC MTS55 használata javasolt. 
 

1. Előkészítés 
1.1. Mindenfajta előkészítési munkálatot csak az érvényben lévő munkavédelmi szabályoknak 

eleget tevő személyi védőfelszerelések, mint munkavédelmi bakancs, sisak, 
védőszemüveg, hegesztőkesztyű használata mellett lehet megkezdeni. Mindenképpen 
javasolt, hogy gyakorlattal nem rendelkező személyzetet oktatásban kell részesíteni 
hőzsugoranyagok feldolgozása előtt. 

1.2. A hegesztési varratok melletti szomszédos gyári szigeteléseket legalább 30°-os szögben 
le kell réselni. 

1.3. 400 mm / 16” csőátmérő felett két fő személyzet és felszerelés használata ajánlott. 
1.4. Szükséges felületi tisztasági szint: a felület legyen száraz, por-, olaj – és zsírmentes. 

Egyéb szennyeződéseket legalább MSZ ISO 8501-1 szerinti St2 (St 2 : Alapos kézi és 
kézi-gépi tisztítás  
Ha a felületet nagyítás nélkül vizsgáljuk, akkor annak látható olajtól, zsírtól, piszoktól és a 
lazán tapadó hengerlési revétől, rozsdától, festékréteg maradványtól és idegen anyagtól 
mentesnek kell lennie.) 
A már megtisztított felületet védeni kell por és nedvesség ellen. 
 

2. Az előkészített felszínt egy nem szöszölő ronggyal le kell törölni,puszta kézzel ekkor már ne 
érintsük a felszínt. 

 
3. A szigetelendő csőfelszínt és környező gyári szigeteléseket alaposan szárítsuk le gázláng 

használatával. A felületi hőmérséklet legalább 23° Celsius legyen és 3° Celsius legyen a 
harmatpont felett. 

 
4. A szigetelés megkezdése előtt, ha nincs konfekcionálva a zsugorlap, akkor a hegesztési 

varrat méreteihez igazodva (lásd: táblázat) le kell szabni a megfelelő hosszúságú DEKOTEC 
MTS 30 vagy 55 zsugorlapot a tekercsről. A levágott lap egyik végén a sarkokat 4cm-re a 
szélektől, 45°-ban le kell vágni. 

5. Ha már méretre van szabva a DEKOTEC MTS 30 vagy MTS 55 zsugorlap, úgy a matt, 
ragasztós felével magunk felé fordítjuk és ca. 200 mm-es sávban a levágott sarkú oldalon 
meglángoljuk, míg a ragasztó fényes nem lesz. 

 
6. Miután a ragasztó felolvadt, a lapot a ragasztós oldalával a megtisztított, száraz csőre 

helyezzük 2-óra-pozícióban úgy, hogy a lap közepén lévő szaggatott vonal jelzés 
(középvonal) a hegesztési varrat fölé pozícionáljuk. 
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7. A lap alá eső levegőzárványokat erős simítással vagy görgővel oldalirányba kihajtjuk. 
8. A lap logó oldalát átvezetjük a csövön és az átfedésre szánt részt ca. 100 mm szélességben 

megmelegítjük, míg a ragasztó ismét fényes nem lesz 

 
9. Ezután ezt a részt erősen a már korábban felragasztott részre nyomjuk, úgy, hogy a 

szaggatott középvonalak találkozzanak. Az átfedés mértéke ca. 100 mm ( a felolvasztott 
ragasztós rész). 

10. A DEKOTEC CLP záró csíkot ekkor a ragasztós oldalán (ezüstös, nem feliratozott) 
felmelegítjük, amíg fényes nem lesz. Ezután erősen az átlapolási területre nyomjuk, rányomás 
mellett meggörgőzzük. A túlzott nyújtását és melegítését kerülni kell. 

 
11. A zsugorításhoz közepes intenzitású lángot kell választani. DN 400 felett két égős, kétoldali 

zsugorítás ajánlott az egységes eredmény érdekében. A lapot középről kiinduló kerületirányú 
mozdulatokkal elkezdjük melegíteni a szélek felé haladva. 

 
12. A zsugorítás végén magas intenzitású lánggal az egész szigetelést át kell melegíteni, amíg a 

„DEKOTEC „ felirat eltűnése nem jelzi, hogy megfelelő mértékű a melegítés. Fontos, hogy a 
ragasztónak mindkét végén láthatóan ki kell jönni, a kerület teljes hosszában! 

 
13. A zsugorítás során légzárványok, buborékok képződhetnek. Ezek eltávolítása 

elengedhetetlen, ehhez egy kézi rollert kell használni, amivel rányomó erő kifejtése mellett 
tudunk simítani. Először a légzárványokat a záró csíkkal lezárt átlapolási terület felé kell 
hajtani és utána ezeket a szélek felé kell terelni cikk-cakkos mozdulatokkal, a levegőt a szélek 
felé terelve. 
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14. A szigetelés felhordása után legalább 2 órát várni kell az anyag visszahűlésével, mire az a 

környezet hőmérsékletét fel nem veszi. Csak ezek után lehet a munkaárkot visszatölteni. 
15. A lapok szabási hossza hegesztési varratonként: 

 

Csőátmérő (mm / col) Zsugorlap hossza (mm) 

DN80/3” 430 

DN100/4” 510 

DN150/6” 680 

DN200/8” 850 

DN300/12” 1170 

DN400/16” 1430 

DN500/20” 1755 

DN600/24” 2090 

DN700/28” 2420 

DN800/32” 2755 

DN900/36” 3085 

DN1000/40” 3415 
 
 
 

 

 


