
folia nośna z PE
koekstrudowana
warstwa pośrednia

spoiwo z kauczuku butylowego
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POWŁOKA DENSOLEN®-090

ź dwuwarstwowa, koekstrudowana taśma wysokiej jakości
ź folia nośna o wysokim współczynniku adaptywności
ź wysoka elastyczność
ź DENSOLEN®-AS40 Plus/-090 jest zgodny z klasą B50, a 

DENSOLEN®-E10/-090 z klasą B30 standardu EN 12068
ź grubość ≥ 0.4 mm
ź nakładany na zimno

Koekstrudowana dwuwarstwowa taśma z tworzywa sztucznego, 
stworzona z taśmy nośnej na bazie stabilizowanego polietylenu 
oraz spoiwa z kauczuku butylowego

ź powłoka zewnętrzna w systemach DENSOLEN®-AS40 Plus/-090 oraz 
DENSOLEN®-E10/-090 

ź w powyższych systemach przeznaczona do ochrony przeciwkorozyjnej rur 
stalowych oraz części o skomplikowanych bądź nieregularnych kształtach

ź do mechanicznej ochrony 3-warstwowych powłok przeciwkorozyjnych,  
gdzie powłoka butylowa ściśle przylega do zewnętrznej warstwy taśmy 
wewnętrznej, tworząc stałą powłokę

ź dzięki doskonałej elastyczności używana w specjalnych systemach 
DENSOLEN® System 1 do 4, stanowiąc komponent systemu klasy C50

ź doskonała również do rur o mniejszej średnicy, także w warunkach, kiedy 
istnieje mało miejsca wokół rury do jej owinięcia

ź zgodny z powłokami fabrycznymi z PE, PP, PU, FBE, CTE oraz bitumicznymi
ź kompatybilny z owijarkami DENSOMAT®

 

Podstawowy opis:

Zalety:

Atagor Spółka z o.o.
tel. +48 12 357 21 81
atagor@atagor.com
www.atagor.com

Trzebinia
ul. Generała Sikorskiego 22
32-540 Trzebinia

Poznań
ul. Niepodległości 11B
62-030 Luboń



 

Średnica 
rdzenia 
(mm)

Długość 
rolki (m)

Szerokość 
rolki (mm)

Zawartość kartonu Waga na 
karton 

(przybliżon
a) (kg)

Ilość rolek
Całkowita 
długość 

(m)

Obszar 
krycia 

taśmy(m²)

DENSOLEN®
-090

41 15

30 18 270 8.1 4

50 12 180 9 5

100 6 90 9 5

41 30

30 18 540 16.2 9

50 12 360 18 10

100 6 180 18 10

Właściwość Jednostka Typowa wartość Metoda testu

Kolor nośnika - Żółty -

Kolor spoiwa butylowego (wewn.) - Czarny -

Kolor spoiwa butylowego (zewn.) - - -

Grubość taśmy mm ≥0.4

ISO 4591
ASTM D1000

Grubość nośnika (przybliżona) mm ≥0.26

Grubość wewn. warstwy przylepnej (przyb.) mm ≥0.14

Grubość zewn. warstwy przylepnej (przyb.) mm -

Wydłużenie przy zerwaniu % ≥400 DIN 30672

Wytrzymałość przy 
rozciąganiu

+23⁰C (+73⁰F) N/cm ≥35 EN 12068

Absorpcja wody
+23⁰C (+73⁰F) 

1 dzień/ 30 dni
% ≤0.1/ ≤0.4

DIN 53495
ASTM D570

Temperatura działania ⁰C (⁰F)
-40 do +50 

(-40 do +122)
-

*Inne rozmiary dostępne na zamówienie

Informacje dotyczące zamawiania i pakowania:

Podstawowe parametry:
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