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KORROSIONSSKYDD
DEKOTEC MTS-30 Krympförband 
Produktinformation                

Dekotec MTS-30 är ett sk. wraparound krympmaterial som klarar mycket högt ställda krav. 
Uppfyller kraven enligt SS/EN 12068 C 30. Kan användas på alla rör och cirkulära former. 
Att använda Decotec på rörskarvar är ett kostnadseffektivt sätt att uppnå ett 
korrosionsskydd av högsta klass.

Fördelar
● Ingen uppvärmning eller primer erfordras.
   Endast stålborstning enligt SS 05 59 00 St2
● Kompatibel med fabriksbeläggningar av 
   PE, PP, FBE, PU samt bitumen.
● Kan användas på ledningar med högst        
   40°C temp.
● Utmärkta värden för vidhäftning och 
   skjuvning.

Materialegenskaper
Densotec MTS-30 är ett delbart krympförband 
som kan appliceras på alla runda metallrör. 
MTS-30 har ett tjockt adhesivskikt med 
bitumen och det yttre skiktet är en 
krosslaminerad PE-folie. Krympförbandet 
placeras oftast runt en svetsskarv och den speciella förslutningsbiten appliceras så att förbandet 
blir helt runt röret.

Tekniska data
Egenskaper                 enhet             värde krav      standard
Mjukningspunkt                      °C       >75     -              ASTM E28
Brotthållfasthet                       N/cm²            >12 ≥5   SS/EN 12068

Brottöjning                             %                >500     -                   ASTM D638
Draghållfasthet                      N/mm           ≥25     -                   SS/EN 12068
Elektriskt motstånd               kV/mm        ≥30   -                   ASTM D149
Volym motstånd                   Ω•cm       ≥1015   -                       ”          D257
Hårdhet                                 Shore D       ≥50    -                  ASTM D2240

Specifikt isoler.motstånd      Ω•m²            ≥1010 108             SS/EN 12068
Intryckningsmotstånd           mm              ≥2        ≥0,6       ” ”
Slagmotstånd                        J             ≥15  ≥15                ” ”
Vidhäftning mot stål             N/cm           ≥10   ≥5                ” ”
Vidhäft. m. beläggning        N/cm        ≥8        ≥4              ” ”
Lågtemp.testning                                     Godk.  Godk.          ” ”
Katodisk vidhäftnings-
förlust (radie)                       mm              <3        -                      ASTM G 8
Vattenabsorbtion                  %              ≤0,06   -                      ”          D 570

DENSO – The Inventor of Passive Corrosion Prevention for Pipelines Product Information 

Special Advantages 

• For operating temperatures 
up to +40°C (104°F).

• Compatible with mill coatings from PE, 
PP, FBE, PU and Bitumen. 

• 2-layer system. 

•  No pre-heating required.

• Outstanding peel and lap shear strength.

• Surface preparation according to St 2,
no sand-blasting required.

DEKOTEC® MTS-30 Shrink Sleeve
Shrink sleeve for outstanding corrosion protection of welded joints on steel pipes. 

DENSO stands for more than 90 years of tradition and innovation for the global pipeline industry. Following the founding of the 
company in 1922, DENSO´s success story commenced with the world’s first passive corrosion prevention for pipelines: the 
Petrolatum-Tape (“DENSO-Tape”), which was patented in 1929. DENSO high performance products are developed and 
manufactured in Germany to the highest quality standards. DENSO – Leading Developer of Corrosion Prevention Technology. 

Product Description
DEKOTEC® MTS-30 is a heat 
shrinkable wraparound sleeve with 
an electron beam irradiation cross 
linked polyethylene backing and a 
bitumen based mastic adhesive. 

DEKOTEC® MTS-30 is installed 
directly on cleaned surfaces 
according to St 2. No sand blasting 
is required. 

The 2-layer coating system of the 
DEKOTEC® MTS-30 provides the 
combination of an excellent 
corrosion protection to joints of steel 
pipes operating at temperatures up 
to +40°C (104°F) and a time saving 
application method. The result is an 
excellent bonding, simple application 
and remarkable cost savings. 

DEKOTEC® MTS-30 Shrink Sleeve 
is compatible with mill coatings from 
PE, PP, FBE, PU and Bitumen. 

Standard designation: 
• EN 12068 − C 30
• DIN 30672 −  C 30

Beyond the classification of the a.m. 
standards DEKOTEC® MTS-30 
Shrink Sleeve can be used for 
permanent operating temperatures 
up to +40°C (104°F). Please pay 
attention to the fact that the 
mechanical characteristic value at 
+40°C of some properties could be 
naturally below the value of  
EN 12068 at 30°C (86°F). 

Member of: 
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Applicering
Decotec MTS-30 systemet kräver endast en väl rengjord stål/metall-yta enligt krav; SS 05 59 00 
St 2 = noggrann stålborstning. Primer eller förvärmning erfordras ej. Fabriksbeläggningen behöver 
ruggas upp med en fin smärjelduk ( 150 eller finare). Arbetet skall ske runt röret- parallellt med 
svetsskarven. Efter att förslutningsbiten är på plats skall förbandet värmas med en sk. mjuk 
gasollåga. Värmen gör att PE-filmen krymper fast kring röret och när bitumenklistret har krupit 
fram vid bägge ändarna är värmningen klar. 
Se även monteringsanvisningen. 

Beställningsinformation och förpackning

Standard rör diameter
DN 30 - DN 3000

Rullens standard längder
30 25 20 MR

Rullens bredd
350, 450, 550, 650

Tjocklekar
T B L

1,20 1,20 1,60 Adhesiv
0,70 1,00 1,00 PE-film
1,90 2,20 2,60 Total tjocklek

Andra dimensioner enligt ök.

MTS-30 / L   450   350          MTS-30 / L   450   MR

		
Rullens längd

Tjocklek

Tjocklek

BreddBredd

Rör 
dim 
DN

Bredd

D
N

Förslutningsbitar måste beställas 
separat när hel rulle beställes.
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