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Zvláštní výhody 

 

• rychlé srůstání 

• velmi dobře izolující 

• trvale plastická 

• flexibilní 

DENSOLEN butylkaučukové pásky 
Zpracovatelné za studena, 

samosrůstající plastové pásky pro  

antikorozní ochranu  izolací 

potrubí, zásobníků a příslušenství  

tak jako izolace elektroinstalací.

Popis

DENSOLEN butylkaučukové pásky 

jsou za studena zpracovatelné 

plastové pásky s folií proti protažení 

z polyetylénu  a oboustranně 

nanesenou butylkaučukovou vrstvou.  

 

Různé typy pásek se odlišují 

především tloušťkou, barvou a 

teplotní odolností (viz. tabulku 

vlastností). 

DENSOLEN-butylkaučukové pásky 

srůstají v oblasti přesahu do 

hadicovitého, vodě odolného a 

elektricky izolujcího obalu/izolace. 

Pásky DENSOLEN jsou velmi dobře 

přilnavé ke struktuře povrchu. 

Použití

Antikorozní ochrana 

• pro izolace nadzemních kostrukcí 
• jako vnitřní vinutí  při antikorozní 
ochraně kovových potrubí  

(podélně i spirálově svařovaných), 

svarových spojů, zásobníků a 

dalšího zařízení. Použití ve spojení 

s DENSOLEN PE páskami   

(2-vrstvé plastové pásky) jako 

vnější vinutí. 

•  Antikorozní ochrana pod omítku 
nebo potěr uloženeých kovových 

potrubí v domovních instalacích 

(N-pásky). 

• Antikorozní ochrana dotlačovaných 
tvarovek a armatur (N-pásky). 

 

Těsnění 

• Galvanické oddělení při spojování 
různých kovů pro zabránění 

kontaktní koroze  

• Těsnění nýtů a šroubových spojů v 
karoseriiích a v automobilovém 

průmyslu  

• Těsnící mezivrstva při stavbě 
koroserií a aut  

 

Elektroizolace 

• Izolace a zatěsnění hrdlových 
objímek při instalaci a zavádění 

kabelů 

• Instalace a zavádění kabelů do 
krabic, pouzder a skříní v 

klimatizační technice 

• Při instalaci kabelů ve sdělovací 
technice a požární technice 

• Při zavádění signálních a 
antenních kabelů střechou 

• Ochrana před dotykem u vnitřních 
domovních  plynovodů před a za 

IS spojkou 
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Vlastnosti 

DENSOLEN-butylkaučukové pásky, typické vlastnosti 

Vlastnost Jednotka N8 N10 E10 ET100 Zkušební metoda

  Barva - Šedá Šedá Černá Černá - 
Tloušťka pásky mm ≥ 0,8 ≥ 1,0  ≥ 1,0 ≥ 1,0 ISO 4591 
Tloušťka folie proti protažení µm 70 70 25 25 ISO 4591 
Prodloužení při přetržení % 500 500 200 200 DIN 30672 
Odolnost proti roztrhnutí N / mm² 3 3 0,75 0,75 DIN 53515 
Propustnost pro vodní páry 
 (23°C, 1 vrstva) 

g / m2
�24h ≤ 5 � 10-2 ≤ 5 � 10-2 ≤ 1 � 10-1 ≤ 1 � 10-1 DIN 53122 

Propustnost pro kyslík  
(23°C, 1 vrstva) 

g / m2 
�24h�bar ≤ 1 � 10-4 ≤ 1 � 10-4 ≤ 1 � 10-4 ≤ 1 � 10-4 DIN 53536 

Elektrická pevnost kV / mm 40 40 40 40 DIN 53481 
Specifický vnitřní odpor Ohm � cm ≥ 1015 ≥ 1015 ≥ 1015 ≥ 1015 DIN 53482 
Max. provozní teplota (zavislá od 
mechanickéhpo zatížení) 

°C 75 75 75 100 - 
       

 

Zpracování a spotřeba    

Podívejte se na podrobné 

doporučení pro zpracování a 

spotřebu DENSOLEN – pásek.  

Antikorozní ochrana 

DENSOLEN páska se nanáší na 

očištěný, suchý a DENSOLEN 

Primerem natřený kovový povrch 

metodou ovíjení nebo pokládání 

(tapetářský způsob). Ocelový povrch 

by měl být beze zbytků rzi, 

znečištění, špíny, olejů a tuků a také 

beze zbytků svarových housenek. 

DENSOLEN páska se ovíjí s lehkým 

tahem při dodržení minimálního 

přesahu. Jestliže se páska nanáší v 

přířezech, je nutné dbát 

stejnoměrného přítlaku.  

Fitinky spojované dotlačováním 

Očištěný fiting natřít zakladním 

nátěrem DENSOLEN Primer včetně 

30 mm plastové izolace. Pásku 

navíjet s lehkým tahem. Do toho 

zahrnout plastovou izolaci potrubí v 

šířce nejméně 20 mm.  

Elektroizolace 

DENSOLEN-pásku navíjet 

spirálovým způsobem s lehkým 

tahem při dodržení minimálního 

přesahu na izolovaný stavební díl. 

Podklad by měl být, čistý, suchý a 

prostý tůku či jiných znečištění.

Dodávky    

Role s 41-mm jádrem, v zavařených PE foliích nebo zabalených v kartonech.  

DENSOLEN-
páska 

Délak role Standardní šířka 
[mm] 

Obsah kartonu Váha kartonu 
cca. [kg] [m] [Role] [m

2
] [lfdm] 

N8 15 
30 18 8,1 270 9 
50 12 9,0 180 9,5 
100 6 9,0 90 9,5 

N10 12,5 
30 18 6,75 225 9 
50 12 7,5 150 10 
100 6 7,5 75 10 

E10 12,5 

30 18 6,75 225 9 
50 12 7,5 150 10 
100 6 7,5 75 10 
150 6 11,25 75 15 

ET100 12,5 

30 18 6,75 225 9 
50 12 7,5 150 10 
100 6 7,5 75 10 
150 6 11,25 75 15 

       

 
 


