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DENSOLEN® - W/ W+/ WP Mastic 

Masa butylokauczukowa do wypełnień ubytków, 
nierówności i przejść dla zabezpieczeń 
przeciwkorozyjnych, stosowana w systemach taśmowych 
DENSOLEN 
 

Zalety masy: 

• Idealna do wypełnień ubytków. 

• Łatwo dopasowuje się do nieregularnych kształtów. 

• Kompatybilna ze wszystkimi systemami taśmowymi DENSOLEN. 

• Bardzo trwała i elastyczna 

• Dostępna w różnych postaciach w celu praktycznej aplikacji. 

 

 

 

 

 

 

Opis produktu DENSOLEN® - W/ W+/ WP Mastic: 

• Masa butylokauczukowa, formowana ręcznie do wypełniania, nierówności, 

stosowana łącznie z systemami taśmowymi DENSOLEN. 

• Masa wulkanizuje się wraz z systemami taśmowymi DENSOLEN, wypełnia 

powierzchnię, gwarantując pełne zabezpieczenie przeciwkorozyjne. 

• Masa ma zastosowanie w profilowaniu powierzchni roboczej, kształtek, fittingów 

i armatury. 

• Bardzo dobrze przylega do powierzchni izolacji fabrycznej oraz stali, pozwala na 

wyrównywanie dowolnych kształtów w miejscach przejść kształtów i rozmiarów 
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Podstawowe dane techniczne: 

Parametr Jednostka 
DENSOLEN®- W 

Parametry 
charakterystyczne 

DENSOLEN® - WP 
Parametry 

charakterystyczne 

DENSOLEN® - W+ 
Parametry 

charakterystyczne 

Gęstość  g/cm3 > 1.4 > 1.4 - 

Konsystencja - 
Miękka, łatwa w 

formowaniu 
Stabilna w szerokim 
zakresie temperatur 

Stabilna w szerokim 
zakresie temperatur 

Liczba zmydlenia mg(KOH)/g <10 <10 <10 

Temperatura robocza °C od -10° do +50 od -10° do +50 od -10° do +50 

 

Informacje dotyczące zamówień i pakowania: 

Forma produktu Opis Wymiar Pakowanie 

Kostka 
DENSOLEN®-W  Kostka 1 kg  10 szt. w opakowaniu 

DENSOLEN®-W  Kostka 2.5 kg  5 szt. w opakowaniu 

Taśma 

DENSOLEN®-WP   30 mm x 8 mm x 4 m  3 szt. w kartonie (długość całkowita 12 m)  

DENSOLEN®-WP  40 mm x 4 mm x 2.5 m  8 szt. w kartonie (długość całkowita 20 m)  

DENSOLEN®-WP  40 mm x 5 mm x 2 m  8 szt. w kartonie (długość całkowita 16 m)  

DENSOLEN®-WP  80 mm X 5 mm x 5 m  4 szt. w kartonie (total length 20 m)  

Wiadro DENSOLEN®-W+  Wiadro 10 kg    

  

Pakowanie: 

W oryginalnie zamkniętych opakowaniach produkt może być przechowywanych przez 60 miesięcy od daty produkcji. 

Przechowywać w temperaturze do ≤ +50°C, w suchych i przewiewnych pomieszczeniach.  
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