KORROSIONSSKYDD
DENSOLEN Kitt W & WP
Produktinformation
Densolen Kitt är ett butylkitt/mastic för användning till utjämning av oregelbundna former
eller för skador tillsammans med Densolen tapesystem på rörledningar, cisterner, ventiler
och andra installationer. Utmärkt även till tätning av klenare ledningar och kablar genom
väggar.
Fördelar
● Lätt applicerbart o formbart
● Härdar ej – permanent plastiskt
● Lång livslängd
● Smälter helt samman/tätt skikt
● Utfyllnad av nivåskillnader på rör mm
Materialegenskaper
Kittet används för utfyllnad och utjämning av
skador i polyetenbeläggning samt över svetsryggar
på stålrör. Används även som korrosionsskydd för
att jämna ut övergången från polyetenbeläggningen
till stålröret om beläggningen och kanten inte är avfasad.
Tekniska Data
Egenskaper			
Densitet
		
Förtvålning 			
Appliceringstemperatur
Färg				

enhet			
g/cm3			
mgKOH/g 		
°C			
grå

Förpackning
Densolen W:			
”
WP:
		
				

block om 1 kg - 10 st per kartong
rulle dim. 40 x 5 mm x 1,5 m 8 st/krt
Finns även i dimension 20x8mmx3,5m.

värde			
~1,6
		
<10 			
-10 till +50

standard
DIN 53479
” 30672

Applicering
Som alltid se till att ytorna är rena från olja, fett, kemikalier samt från smuts o damm. Bästa
vidhäftning erhålles om ytan behandlas med Densolen Primer HT.
Försök förvara kittet i rumsvärme så att det lättare går att applicera det. Se till att ojämna ytor
fylls upp så att efterföljande tape kan lindas utan att luftfickor kan uppstå under tapen. Om kittet
användes som tätning av ex. en elkabel placera gärna ett stöd under kabeln ( gäller främst vid
tyngre kabel ) så att den inte kan sjunka. Linda gärna först ett lager butyl på kabeln och för sedan
in den i hålet och fyll utrymmet med kittet. Det kan vara lämpligt att göra ett ”don” som passar i
spalten så att kittet kan tryckas in på ett bra sätt.
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