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KORROSIONSSKYDD
DENSOLID FK 2-C 50 alt. 400ml 
Produktinformation                

Densolid FK 2-C är en svart, lättapplicerad och snabbhärdande polyuretanmassa för 
skador i olika fabriksbeläggningar som PE, PP, EP samt PUR.

Fördelar
●2-komp PUR massa i en dubbelpatron
●Stryks ut med spackel
●Kan användas utan primer på 
  väl rengjord stålyta
●Uppfyller kraven enligt SS/EN 10290
  Klass B, samt Typ 3

 DENSOMIX 50                  DENSOMIX 400 manuell         DENSOMIX 400 pneumatisk

Materialegenskaper
Densolid FK 2-C är speciellt framtagen för att enkelt o snabbt kunna laga en skada i en 
fabriksbeläggning på ett stålrör. En 50ml eller 400ml dubbelpatron placeras i en behändig spruta 
för 50ml patron eller för 400ml patron och en blandarpip skruvas på samt skärs av så att en lagom 
mängd kan tryckas ut över skadan. Efter detta tas pipen bort och locket sätts tillbaka. Använd en 
liten spackel eller knivblad för att jämna ut massan så att den blir min lika tjock som 
fabriksbeläggningen.

Tekniska data
Egenskap          enhet    värde     standard                   
Tjocklek                          mm                          ≥2,5                     ISO 2808
Densitet                  g/cm³   ~1,4                         -
Max  drifttemperatur      °C                         -20 till 80             SS/EN10290
Krav klass                                                  KlassB, typ 3            ”
Porer vid testning                                       Godkänd                   ”
8kV/mm – max 20kV
Intryckningsmotstånd vid 
                                  23°C    J/mm                           ≥5                              ”
                                  50°C        ”                        ≥3                             
Brottöjning                            %                               ≥18                             ”
Elektriskt motstånd vid 23°C  Ω•m²                   ≥10¹                           ”
                                     80°C   ”                                 ≥10                       ”
Vidhäftning i V-fog, 23°C                      mm                             ≤1                              ”
                               80°C       ”                                 ”                                ”
Dragtest vid 23°C             N/mm²       ≥16                            ”
                    80°C                             ”                               ≥3                              ”
Vidhäftning efter värmeåldring i
                    100 dag - 100°C      N/mm²                       ≥17                             ”
Katodisk vidhäftningsförlust vid 
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                            23°C – 30dagar    mm                          ≤3                                  ”
                            65°C – 2 dagar     ”                               ≤2,5                               ”
Shore D värde vid 5°C                                                     77+-5                           ISO 868
                            23°C                                                     74   ”                              ”
                            40°C                                                     66  ”                               ”
                            70°C                                                     45  ”                               ”
Data vid applicering
Härdtider  c:a vid olika temperaturer            10 °C     20 °C     40 °C
Öppet tid                     c:a sek             75          60          50      50ml patron
Berörningsbart     c:a min             40         10           5      ”
Belastningsbart    c:a tim          4            2            1,5      ”
Öppet tid     c:a min   5       4      3      400ml patron
Berörningsbart     c:a min   60    30      25      ”
Belastningsbart    c:a tim   24    8      7      ”
Temperaturen på ytan måste vara min. 10°C och min 3°C över daggpunkten.
Omgivningstemperaturen bör ligga inom 5-50°C. Själva massan bör hålla en temp mellan 
15 till 30°C. 
Stålytans beskaffenhet;
               Renlighet (ISO 8501-1)                                          Min Sa 2½
               Profildjup        ”                                                       40 till 100my
Luftens relativa fuktighet bör vara ≤ 80%

                 Beläggning av mindre rördelar/ventiler mm.                        Reparation av mindre skada.

Åtgång En 50ml patron räcker till ~200cm² och en 400ml panton till 1750cm2 vid 2mm tjocklek. 
400ml (520g) dubbelpatroner användes till större skador och kan även utnyttjas till skydd av 
nya mindre ståldelar. 400ml patronen finns i både svart och grå färg för att förenkla applice-
ringen och erhållande av rätt tjocklek.

Förvaring Vid förvaring i torrt o svalt utrymme (15-30°C) är 
hållbarhetenstiden upp till 1 år.

Förpackning 50ml dubbelpatronen är förpackade 6st per kartong. Varje patron innehåller 6st 
blandar pipar.
400ml patronerna är förpackade med 5st per kartong. Varje patron innehåller 2st blandar 
pipar.

Product Information 

Special Advantages 

• coating for highly corrosive and 
highly stressing environments 

• easy to apply 
• cartridge packing
• Rapid application

 DENSOLID ® FK 2-C Repair bulk 50ml
Two-component polyurethane repair bulk for defects in factory coatings, e.g. PE, PP, EP, PUR, of buried pipes 
and installations. 

 Description Use
• Two-component Polyurethane 

coating material. 
• Spatula applied. 
• Use without primer on metallic 

bright steel surfaces. 

• Easy to apply from two-chamber 
cartridge.

• In accordance with EN 10290 
(class B, type 3), DIN 30671 
(class S) and DIN 30677-2. 

• Repair of defects in fatory coating, 
e.g. PE, PP, EP or PUR.

Application Properties

Curing times (approx.) +10°C +20°C +40°C
pot life ca. 75 sec ca. 60 sec ca. 50 sec.
tack free ca. 40 min ca. 10 min ca. 5 min 50-ml-cartridge
stackable ca. 4 h ca. 2 h ca. 1,5 h 
surface ≥ 10°C; min. 3°C above dew point 
ambient +5°C up to +50°C Application

temperature
compound +15 up to +30 °C 
cleanliness
(ISO 8501-1) min. Sa 2 ½

Steel surface roughness
(ISO 8503-1) 40 - 100 µm 

Relative humidity ≤ 80% 

Product Information 

Special Advantages 

• coating for highly corrosive and 
highly stressing environments 

• easy to apply
• cartridge packing

DENSOLID® FK 2-C
Two-component Polyurethane brush compound for the corrosion protective coating of buried pipes, valves and 
fittings and for repair of defects. 

Description Use
• Two-component Polyurethane

coating material. 
• Brush applied. 
• Use without primer on blast 

cleaned steel surfaces. 
• Easy to apply from two-chamber

cartridge.

• In accordance with EN 10290 
(class B, type 3), DIN 30671 
(class S) and DIN 30677-2. 

• Cartridge size (50 ml or 400 ml) 
suited curing times. 

• 400 ml cartridge: Two colours (grey
and black) for two step application. 

• Corrosion protective coating of 
buried pipes, tanks, valves and 
fittings.

• Repair of defects in corrosion 
protective coatings from PE, PP, 
PU and Epoxy.

Application Properties

Curing times (approx.) 10°C 20°C 40°C
pot life 75 sec 60 sec 50 sec. 
tack free 40 min 10 min 5 min 50-ml-cartridge
stackable 4 h 2 h 1,5 h 
pot life 5 min 4 min 3 min 
tack free 60 min 30 min 25 min 400-ml-cartridge
stackable 24 h 8 h 7 h 
surface ≥ 10°C; min. 3°C above dew point 
ambient +5°C up to +50°C Application

temperature
compound +15 up to +30 °C 
cleanliness
(ISO 8501-1) min. Sa 2 ½

Steel surface 
roughness
(ISO 8503-1) 40 - 100 µm 

Relative humidity ≤ 80% 


