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SYSTEM TAŚMOWY PETROLATUM 

DENSO®-Plast 

 Taśma na bazie wazeliny, nakładana „na zimno” jako izolacja 

antykorozyjna na rurociągi, elementy rurociągów i metalowe 

konstrukcje, spełnia wymagania normy DIN 30672 i DIN EN 12068.  

 

 

Zalety: 

 idealnie nadaje się do złożonych powierzchni elementów rurociągów, 

 kompatybilna z masą plastyczną DENSO®-Plast Mastic, 

 wysoka plastyczność i elastyczność, 

 stosowana dla temperatur roboczych  

-40°C do +40°C, 

 zatwierdzona przez DIN-DVGW* 

dla klasy A 30 zgodnie z normą  

DIN 30672 i EN 12068, 

 łatwa aplikacja, 

 trwałe zapobieganie korozji, 

 

 

 

System zaprojektowany zgodnie ze standardem  

EN12068, DIN 30672– A 30* 

system 3-warstwowy DENSO®-Plast 
 

 
 

*Najwyższy stopień certyfikacji DIN–DVGW, wymuszający na producencie 

kontrolę każdej partii materiału na zgodność ze standardem oraz dobrowolne 

poddawanie się ciągłemu nadzorowi i kontroli przez jednostkę certyfikującą. 
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Podstawowy opis systemu DENSO®-Plast: 
 3-warstwowy system DENSO®-Plast, 

 taśma na bazie wazeliny, nakładana na zimno w celu zapobiegania korozji 

rurociągów i elementów rurociągów, np. połączenia kołnierzowe umieszczane  

w glebie lub wodzie. 

 DENSO®-Plast oparta jest na ponad 90-letnim doświadczeniu grupy DENSO  

w produkcji wysokiej jakości produktów zapobiegających korozji na bazie wazeliny, 

 taśma składa się z impregnowanej tkaniny polipropylenowej, która jest powleczona 

po obu stronach masą na bazie wazeliny, zapobiegająca korozji, dodatkowo taśma  

z jednej strony zabezpieczona jest nośnikiem PP w celu wypłukiwania masy ochronnej 

np. w trakcie wznoszenia się lub obniżania poziomu wód gruntowych, 

 system DENSO®-Plast składa się z trzech warstw taśmy nawiniętej z zakładem 66%, 

lub z dwóch warstw taśm nawiniętych z zakładem 50% z dodatkową warstwą  

nałożoną z minimalnym zakładem 1 cm.  

 taśmę można nakładać warstwa przy warstwie, jeżeli kształty elementów są 

nieregularne i nawijanie spiralne jest niemożliwe. 

 osłonę DENSOLEN®-DRM PP można nakładać na całej powierzchni, aby uzyskać lepszą 

ochronę mechaniczną. 

 

 

 
 

 

Podstawowe parametry taśmy DENSO®-Plast: 

Parametr: Jednostka: DENSO®-Plast: 
Wymaganie 

normy: 
Metoda 

badania: 

Grubość  mm 1,1  - 

Nośnik główny - 
tkanina 

polipropylenowa 
 - 

Grubość nośnika PP μm 55  - 

Odporność na 
uderzenie 

J >4 >4 EN 12068 

Rezystancja 
elektryczna izolacji 

Ω∙m2 ≥3∙107 ≥106 EN 12068 

Odspojenie katodowe mm ≤4 ≤20 EN 12068 
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Informacje dotyczące zamawiania i pakowania: 

Typ taśmy 
Długość  
w rolce* 

[m] 

Szerokość 
rolki* 
[mm] 

Opakowanie zbiorcze 

rolki m2 kg 

DENSO®-Plast 

10 20 60 12 13,5 

10 30 36 10,8 12,5 

10 50 24 12 13,5 

10 75 12 9 10,5 

10 100 12 12 13,5 

10 150 6 9 10,5 

10 200 6 12 13,5 

10 250 4 10 11,5 

10 300 4 12 13,5 

10 400 4 16 18,0 

*Inne długości i szerokości dostępne na zamówienie. 
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