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Výhody 

 

• Osvědčená antikorozní 

technologie 

• Jednoduché zpracování za 

studena 

• Variabilní systémové řešení 

 

DENSOLEN---- domovní přípojkový systém 
Antikorozní ochranný obal pro 
navařované ocelové odbočkové 
T-kusy MANIBS s bezpečnostním 

ventilem typ 410V nebo 413V tak 
jako fitinky odpovídající normě 
DIN 30672 třída zatížení C-50      

( jednopásový systém ) 
variantně třída zatížení C-30/B-
30 ( dvoupáskový systém ) .

Popis – DENSOLEN – domovní přípojkový jednopáskový systém

Páska DENSOLEN AS40 Plus 
Asymetrická třívrstvá plastová 
páska s polyetylenovou folií a 
oboustranným tvárným 
butylkaučukovým potahem (vnitřní 
šedý, vnější černý). Páska 
DENSOLEN AS 40 Plus se spojí v 

místě přesahu, případně mezi 
jednotlivými obaly. Vznikne 
hadicový obal, který je prakticky 
nepropustný pro vodu a kyslík. 
Šedá vrstva butylkaučuku  se 
optimálně přizpůsobí  podkladu. 
 

Systém DENSOLEN AS 40 Plus –
C-50 
Čtyřvrstvý obal podle DIN-DVGW - 
registrační číslo NG-5180AL0234, 
třída zatížení C-50

Popis – DENSOLEN – domovní přípojkový dvoupáskový systém

DENSOLEN-páska E15 
Černá butylkaučuková páska bez 
nosiče podle DIN 30672. Páska 
E15 se spojí v místě přesahu mezi 
jednotlivými obaly. Vznikne 
hadicový obal, který je prakticky 
nepropustný pro vodu a 
kyslík.Silná  butylkaučuková vrstva 
se dobře přizpůsobí struktuře 
podkladu. 

DENSOLEN-páska PE3 
Dvouvrstvá plastová páska a 
polyuretanovou nosnou folií a 
jednostranným butylkaučukovým  
potahem. Páska DENSOLEN PE3 
se spojí s vnitřní vrstvou z pásky 
DENSOLEN E 15 a vytvoří s ní 
průběžnou strukturu,takže se 
vytvoří mechanicky velmi odolný 
stabilní obal.   
 

DENSOLEN-systém 
E15/PE3 - B30 
3-vrstvý obal (2 vrstvy E15, 1 
vrstva PE3), DIN DVGW -
registrační číslo NG-5180AL0253, 
třída zatížení B-30. 
DENSOLEN-systém 
E15/PE3 - C30 
6-vrstvý obal (2 vrstvy E15, 4 
vrstvy PE3), DIN DVGW -
registrační číslo 
NG-5180AL0249,  
třída zatížení  C-30.    



 

 

Doplňkové produkty

DENSOLEN-Primer HT 
Roztok butylkaučuku a 
nezmýdelnitelných pryskyřic 
v benzinu, jako 
adhezivníprostředek pro pásky 
DENSOLEN. 

DENSOLEN-Kitt WP 
Trvale tvárná butylkaučuková 
hmota, tvarovatelná rukou, na 
vyrovnání nerovných povrchů, aby 
se pásky DENSOLEN navinuly bez 
dutin. 

 

DENSOLEN-čepička nebo 
ventilová čepička 
Tvarované těleso 
z butadienstyrenového kaučuku na 
utěsnění ventilů bez lepení, jako 
podklad obalu pro plastové pásky 
DENSOLEN. 
 

Vlastnosti 

DENSOLEN-domovní přípojkový systém 

 
Jednopáskový systém Dvoupáskový systém  

AS40 Plus- C-50 E15/PE3 - C-30 E15/PE3 - B-30 

Třída zatížení DIN 30672 / EN 12068 C-50 C-30 B-30 

Výstavba    

Základní nátěr DENSOLEN-Primer HT 

Zakrytí DENSOLEN-víčko / DENSOLEN-ventilové víčko 

Vnitřní vrtsva 
DENSOLEN-páska AS40 Plus 

 s min. 50% přesahem  
(= 2 vrstvy) 

DENSOLEN-páska E15  
s min. 50% přesahem 

(= 2 vrstvy) 

DENSOLEN-páska E15  
s min. 50% přesahem 

(= 2 vrstvy) 

Vnější vrstva 
DENSOLEN-Band AS40 Plus  

s min. 50% přesahem 
(= 2 vrstvy) 

DENSOLEN-Band PE3  
2 x s min. 50% přesahem 

(= 4 vrstvy) 

DENSOLEN-Band PE3 
s min. 10mm přesahem  

(= 1 vrstva) 

Tloušťka obalu ca. 3,2 mm ca. 4,6 mm ca. 3,4 mm 

Maxumální provozní teplota 50°C 30°C 30°C 
    

Technická data jednotlivých pásek 
a páskových systémů podle DIN 

30672 jsou v informacích o 
výrobku DENSOLEN jednopáskový 

systém AS-40 plus a DENSOLEN 
dvoupáskový systém E-15/PE-3. 

Zpracování    

ČIŠTĚNÍ POVRCHU 
Vlhkost odstranit slabým  
propanovým plamenem. Rez, 
nečistotu a zbytky po svařování 
odstranit ocelovým drátěným 
kartáčem. Olej, tuk, zbytky barev a 
vazební prostředek pro zkoušku 
ultrazvukem zcela odstranit 
vhodným ředidlem, např. mycím 
benzinem.  Dočasnou antikorozní 
ochranu na koncích roury odstranit 
smirkovým plátnem (P 80). Přilehlý 
tovární obal očistit a zdrsnit ve 
směru obvodu. 
 
ZÁKLADNÍ NÁTĚR 
Nátěr DENSOLEN-Primer HT se 
nejprve důkladně promíchá 
v originální nádobě. Nátěr se 
nanáší na očištěný a osušený 
povrch roury rovnoměrně, štětcem 
nebo válečkem, tak aby kryl. 
Nátěr se nanáší i na tovární obal 
v šířce bandáže +5cm. Hlava 
bezpečnostních ventilů se 
nenatírá, ale po nasazení se 
čepičky nebo ventilové čepičky na 
obou spodních centimetrech 

natřou. Základní nátěr se nechá 
větrat asi 5 až 120 minut (zkouška 
prstem), podle pohybu a teploty 
vzduchu, ne však déle než 8 hodin 
(obr.1). 
 
OBAL 
Čepička DENSOLEN se nasadí na 
čtyřhran záslepky. Ventilová 
čepička DENSOLEN se nasadí na 
šestihran bezpečnostního ventilu. 
Jen u hlavy dvoupalcového ventilu 
s vnějším závitem se zbývající 
spára mezi ventilovou čepičkou 
DENSOLEN zaplňuje tmelem 
DENSOLEN WP. V každém 
případě se použije tmel 
DENSOLEN WP na vyrovnání 
výplně (obr.2): 
 
• u dvoupalcového 

bezpečnostního ventilu ve 
spáře mezi vnějším závitem a 
ventilovou čepičkou 
DENSOLEN 

• u nezašroubovaných závitů na 
záslepce 

• u žlábků a přechodů. 

JEDNOPÁSKOVÝ SYSTÉM 
 
Páska se aplikuje navinutím nebo 
čalounickým způsobem. 50 nebo 
100 mm široká páska DENSOLEN 
AS40 Plus se přiloží pod 
domovním přívodním vedením na 
návarovou tvarovku T, přitlačí se a 
vytvaruje kolem zásobovacího 
potrubí a na návarové tvarovce T a 
ukončí se asi v délce 50 mm. 
Následovně se potah opakuje 3 
vrstvami pásky DENSOLEN AS40 
Plus. Dělicí vrstva se odstraní 
(obr.3).  
Páska DENSOLEN AS40 Plus 
30mm široká se lehkým tahem a 
nejméně 50% přesahem 
spirálovitě navíjí na povrch 
opatřený základním nátěrem 
DENSOLEN Primer HT. Dělicí 
vložka se odstraní. Tovární obal se 
ovine páskou v délce nejméně 50 
mm. Toto ovinutí páskou 30 mm 
s minimálně 50 % přesahu se 
opakuje. Tovární obal se ovine na 
obou stranách (obr.4). 
 



 

 

DVOUPÁSKOVÝ SYSTÉM 
 
Vnitřní vrstva 
Páska se aplikuje navinutím nebo 
čalounickým způsobem. 50 nebo 
100 mm široká páska DENSOLEN 
E15 se přiloží pod domovním 
přívodním vedením na návarovou 
tvarovku T, přitlačí se a vytvaruje 
se na zásobovacím potrubí a na 
návarové tvarovce T a ukončí se 
asi v délce 50 mm.Toto pokrytí se 
opakuje jednou vrstvou pásky E15. 
Dělicí vložka se odstraní (obr.3). 
Páska DENSOLEN E15 široká 50 
mm se lehkým tahem a 
s minimálně 50% přesahem ovíjí 
kolem plochy opatřené základním 
nátěrem  DENSOLEN Primer HT. 
Dělicí vložka se odstraní. Tovární 
obal se ovine v délce minimálně 
50 mm. 
 
Vnější vrstva 
Páska se aplikuje navinutím nebo 
čalounickým způsobem. 50mm 
nebo 100 mm široká páska 
DENSOLEN PE3 se přiloží na 
návarovou tvarovku T pod 
domovním přívodním vedení, 
přitlačí se a vytvaruje na 
zásobovacím potrubí a na 
návarové tvarovce T a ukončuje se 
v délce cca 50 mm. U systému 
C30 se toto pokrytí opakuje 3 
vrstvami pásky DENSOLEN PE3.  
Páska DENSOLEN PE3 30 mm se 
ovine tahem dvakrát s minimálním 
přesahem 50% (systém C30) nebo 
1 krát s minimálním přesahem 10 
mm (systém B30) kolem povrchu 
obaleného páskou E15. Tovární 
obal se ovine do vzdálenosti 
nejméně 50 mm. 
 

 

ZKOUŠENÍ 
 
Zhotovený obal se odzkouší na 
pórovitost podle DIN30672 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�  DENSOLEN-Primer HT 

 
 

�  DENSOLEN-Kitt WP 

 
 

�  DENSOLEN-páska AS40 Plus 

 
 

�  DENSOLEN-páska AS40 Plus 

 

Spotřeba    

Vzhledem k různým rozměrům se spotřeba pásky DENSOLEN, základního nátěru DENSOLEN Primer a tmelu 
musí zjistit pro každý případ zvlášť. 
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Rozměry    

 
DENSOLEN-víčko 

 
 
DENSOLEN-ventilové víčko 
(vyhovuje na bezpečnostní ventil   
Manibs k odbočkovým T-kusům) 
 

 

 

DN a b c d e f 

1 40 34 18 21 18 3 

1 ¼ 50 43 23 21 18 4,5 

1 ½ 56 49 24 21 18 4,5 

2 70 60 27 21 18 4,5 

2 ½ 87 76 33 33 28 10 
       

 
 
 
 

Typ Průměr ventilu a b c d e 

37/AK 37 140 - 105 78 80 

37/AKO 37 - 104 - 78 80 

50/A 50 195 - 164 133 88 

50/AO 50 - 155 - 133 88 

50/K 50 195 - 164 133 80 

50/KO 50 - 155 - 133 80 
       

 
A Hlava s vnějším závitem AK Hlava s vnějším závitem resp. s kuželovým  úkosem                                                                                        

K  Hlava s kuželovým úkosem O víčko nahoře otevřené k obsluze ventilu

Dodávky a balení    

Artikl 
Dodávky 

 
Obsah kartonu 

 

Váha kartonu 

[ca. kg] 

Primer HT plechovka (1l) 4 4 

Páska AS 40 
Plus 

Role (50 mm x 15 m) 18 
12 

9 
10 

Páska E15 
Role (50 mm x 5 m) 
Role (100 mm x 5 m) 

8 
4 

4,5 
4,5 

Páska PE3 
Role (30 mm x 20 m) 
Role (50 mm x 20 m) 

18 
12 

5,5 
6,0 

Víčko 

Kus (1") 
Kus (1 ¼ ") 
Kus (1 ½ ") 
Kus (2") 

60 
60 
60 
60 

1,6 
2,5 
3,4 
5,1 

Víčko Manib Kus 10 1 

Ventilové víčko kus 10 6,5 
    

 

 


