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.

DENSO – The Inventor of Passive Corrosion Prevention for Pipelines
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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.
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DEKOTEC MTS-30 Shrink Slee
Shrink sleeve for outstanding corrosion protection of welded joints on steel pipes.
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DENSO stands for more than 90 years of tradition and innovation for the global pipeline industry
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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

Pipe Size
DN
Diameter (DN)

Sleeve
Width
Bredd

MTS-30 / L 450 350 						
Rör
dim
DN

30

Bredd
Tjocklek

T
1,20
0,70
1,90

Standard rör diameter
DN 30 - DN 3000
Rullens standard längder
25
20
MR
Rullens bredd
350, 450, 550, 650
Tjocklekar
B
L
1,20
1,60
Adhesiv
1,00
1,00
PE-film
2,20
2,60
Total tjocklek
Andra dimensioner enligt ök.

MTS-30 / L 450 MR

Rullens längd
Bredd

Tjocklek

Förslutningsbitar måste beställas
separat när hel rulle beställes.
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