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KORROSIONSSKYDD
DENSO TAPE AV-G 
Produktinformation                

Reparationstape av bitumen för asfaltbelagda rör samt för nya rör där man
önskar en tjock/kraftig tape vilken appliceras med gasol.

Fördelar
● Lagning av skador på asfaltbelagda rör
● Beläggning även på nya rör o rördelar
● Lämpligt till svetsskarvar på bitumen-
    belagda rör

Materialegenskaper
Tapen består av en korrosionsskyddande bitumenmassa armerad med en stark glasfiberväv 
mycket god vidhäftning. Tapen försedd med en separerings/polyetenfolie som tas bort under 
applicering. Tapen är lätt att applicera när den upphettas med värme och blir då lätt formbar.

Tekniska data
Egenskaper             enhet            värde      standard
Tjocklek                  mm                             4
Glasfiberväv                  g/m²                 200
Rivhållfasthet                 N/10mm           10                     SS/EN 12068
Förtvålningsvärde           mgKOH/g                    >20                     ”            ”
Intryckning vid klass B-30  mm                      ≥0,6             ”            ”
Slaghållfasthet                 J                              ≥8                ”            ”
Skjuvmotstånd                   N/mm²                         0,1                   ”            ”
Vidhäftning m stål                 N/mm                          0,4                    ”            ”
        ”          tape/tape           ”                               0,1                    ”            ”
Elektrisk isolerförmåga       Ω•m²                  10                      ”            ”

Denso AV-G-tapen är resistent mot utspädda syror, saltlösningar,. svampar, jordbakterier och 
rötter.
Har god vidhäftning på rengjord o primad stålyta samt god formbarhet i samband med applicering 
med gasollåga
 
Applicering
Ytor som skall beläggas skall vara fria från smuts, damm, fukt samt vara slipade och primade 
med Corrisol WS innan AV-G-tapen appliceras. Ytan bör torkas med en mjuk gasollåga innan 
primern appliceras. Ytan bör vara rengjord enligt ISO 8501-1 St 2 ,dvs. noggrann stålborstning. 
Vid applicering av tapen skall dess yta flammas så att c:a 1mm av ytterskiktet blir flytande. 
PE-folien som separerar tapen finns nu på utsidan. Tapen sträcks något och pressas fast för hand 
(använd lämpliga skyddshandskar ) mot underlaget varefter PE-folien successivt tas bort. 
Överlapp skall göras med minst 30mm överlapp.
Förpackning
Finns i bredder om 100, 200, 250, 300 samt 400mm. Rullängd 10m.

Testning
AV-G är testad och godkänd enligt DIN30672/SS/ EN 12068 Klass B 30, Certifikat 
NV-5180 CL 0129 gällande till 30.04.2015. Tapeningen kan kontrolleras med en sk. Gnistprovare, 
godkänd och inställd enligt DIN 30672. Intyg kan utfärdas vid önskemål.
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