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Für die in Tabellen und Diagrammen angegebenen 

Materialeigenschaften gewährleisten wir nur für 

die in den entsprechenden Normen geforderten 

Werte. Unsere Merkblätter und Druckschriften 

 

beraten nach bestem Wissen. Der  Inhalt ist jedoch 

ohne Rechtsverbindlichkeit. Im übrigen gelten 

unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. 

Nr. 06, Stand: 05/07   „BLZ mit FK2/FK2-C“ 

 

Izolace přechodů země/vzduch  

s DENSOLIDEM     FK2/FK2-C 

Popis

Následující návrh provedení 
popisuje izolaci přechodů 
země/vzduch s DENSOLIDEM 
FK2/FK2-C. Forma provedení 
s FK2 je smysluplná ve vztahu 
k sanaci nebo při nové výstavbě 
kompresních, měřících nebo 
regulačních stanic, když se izolace 
do země ukládaných potrubí, 
armatur a fitinků beztak provádí 
Densolidem FK2.  Podle DIN EN 
10290 (třída B) je vrstva 
prováděna v minimální tloušťce 

1,5 mm. Při vyšších mechanických 
požadavcích, například při 
zasypávání přechodů země/vzduch 
zeminou obsahující kámen, se volí 
větší tloušťka (2,5 až 3 mm).   
 
Přímé působené povětrnostních 
podmínek na DENSOLID FK2/FK2-
C vede ke křídování povrchu. 
Integrita vrstvy je přes tento 
povrchový efekt zachována. Aby 
se zamezilo eventuálnímu 
křídování nebo případných 

odchylkám od původní barvy, 
opatřuje se DENSOLID FK2/FK2-C 
krycím nátěrem. Optimální spojení 
mezi DENSOLIDEM  FK2/FK-C a 
krycím nátěrem lze dosáhnout 
hmotami na polyuretanovém 
základě. Pokud by byly použity jiné 
krycí laky, je vhodné přezkoušet 
nejprve způsobilost. 

 

 

Zpracování

• Dbejte informací o výrobku tak 

jako doporučení pro 

zpracování 

• U ocelových podkladů musí 

být bezprostředně před 

zpracováním DENSOLIDU 

FK2/FK2-C dosaženo 

součinitele čistoty minimálně 

Sa=2,5 (ISO 8501-1), tak jako 

čistota suchého povrchu. 

Teplota povrchu musí být 

aslepoň 3ºC na rosným bodem 

 

Povrchový nátěr se provede 

následovně: 

 

• Vrstva DENSOLIDU FK2/FK2-

C  by měla býtve výši 30cm 

nad povrchem země. 

• Na horním uzávěru by měla  

vrstva DENSOLIDU končit na 

otryskané oceli. Doporučená 

šířka otryskání je 10 cm 

 

• Na horním uzávěru by měla 

být vrstva DENSOLIDU 

rozetřena do roviny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Horní krycí nátěr je přetažen 

až na vrstvu DENSOLIDU.

 


