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Výhody 
 
• Samosrůstající 
• Jednoduché zpracování 
• Rozsáhlé oblasti použití 

DENSOLEN-páska AS 32 
Trojvrstvá plastová páska jako 
vnitřní vinutí pro antikorozní 

ochranu do zeměn ukládanéh o 
potrubí a stavebních dílů.  

Popis

 

Butylkaučuk 
PE – nosná folie  
Haftvermittlungsschicht 

Butylkaučuk 

DENSOLEN-páska AS 32 
• Asymetricky konstruovaná trojvrstvá 

plastová páska se stabilizovanou 
nosnou polyetylénovou folií a 
oboustranně nanesenou 
butylkaučukovou vrstvou.  

• Srůstá v oblasti přesahu do 
hadicovitého obalu. 

• Dobře přilnavá páska s flexibilní 
nosnou folií. DENSOLEN-páska AS 
32 je proto zvlášť snadno 
zpracovatelná a velmi dobře se hodí 
na nepravidelně tvarované povrchy.   

• Vynikající propojení mezi nosnou folií 
a lepivou vrtvou prostřednictvím 
koextrudované dělící mezivrstvy.  
 

Páskový systém 

• DENSOLEN-pásku AS 32 lze  
kombinovat s různými DENSO 
dvoupáskovými systémy (např. 
Densolen páska PE3).   

• Hadicovitý obal vzniklý srůstáním 
jednotlivých vrstev . 

• Izolace je prakticky nepropustná pro 
vodní páry a kyslík.  

• Odolná proti půdním bakteriím a 
zemním elektrolytům.  

• Kompatibilní s tovární izolací z PE, 
PP, epoxidů, PU a bitumenu. 

Použití
• Jako vnitřní vinutí  pro antikorozní 

ochranu do země ukládaných potrubí 
a stavebních dílů.  

• Jako vnitřní vinutí pro antikorozní 
ochranu svarových švů a potrubních 
oblouků v připojení na tovární izolaci. 

• Páska se ovíjí rukou (šířka pásky ≤ 
50 mm) nebo izolačním strojkem. 

 

 



 

 

Vlastnosti
DENSOLEN-páska AS 32 

Vlastnost Jednotka Typická hodnota Norma 

Barva 
Nosná folie - černá - 
Vnitřní lepivá vrstva - šedá - 
Vnější lepivá vrstva - černá - 

Tloušťka 

Páska mm ≥ 0,65 
ISO 4591 

ASTM D-1000 
Nosná folie mm ca. 0,18 
Vnitřní lepivá vrstva mm ca. 0,39 
Vnější lepivá vrstva mm ca. 0,08 

Prodloužení při přetrhu % 450 DIN EN 12068 
Pevnost v tahu N / 10mm 50 DIN EN 12068 
Zmydelnění nosné folie a lepidla mg KOH / g 1 DIN EN 12068 
Odolnost proti odtržení na oceli N / 10 mm 15 DIN EN 12068 
Odolnost proti odtržení páska-páska N / 10 mm 25 DIN EN 12068 
Trvalá provozní teplota °C až +50 °C DIN EN 12068 
    

Zpracování

Viz podrobné doporučení pro zpracován DENSOLENS pásek 

Dodávky, balení

DENSOLEN-páska AS 32, Standardní rozměry 

jádro-∅  
[mm] 

Šířka pásky 
[mm] 

Délka 
[m] Rolí v kartonu Obsah kartonu  

[m²] [lfdm] 
41 50 15 12 9,0 180 
41 100 15 6 9,0 90 
78 50 85 6 25,5 510 
78 100 85 3 25,5 255 

      

Jiné šířky a délky jsou na dotaz 


