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Angų sandarinimo mastika  „Densoseal 16A“ 

„Densoseal 16A“  tai sandarinimo mastika naudojama pastatų, šulinių, kamerų ir t.t., esančių po 

žeme ir virš žemės, apsaugai nuo galimo vandens ir dujų prasiskverbimo per komunikacijų kanalus 

(ryšių ir jėgos kabelių kanalus, vamzdynus ir kitas komunikacijas). Mastika tinka metalinių (plienas , 

ketus, žalvaris), plastikinių ir betoninių paviršių sandarinimui. Mastika tinka sausų ir drėgnų paviršių 

sandarinimui. Užsandarinta anga apsaugoma nuo dujų ir vandens prasiskverbimo. Sandarinimo 

mastika yra „plastilino“ pavidalo. Dirbant su ja nereikia jokių papildomų įrankių. „Densoseal 16A“ 

mastika yra patvirtinta „British Telecom“, sertifikato numeris M212C.  

Taip pat „Densoseal 16A“ mastika naudojama dujų vamzdžių, įeinančių į pastatą sandarinimui. Iš 

pažeisto užkasto vamzdžio dujos gali plisti palei vamzdį ir patekti į pastatą per neužsandarintą 

praėjimo kanalą.  

Dažnai įeinančių į pastatą komunikacijų apsaugai naudojamas „šarvas“. Naudojant  „Densoseal 16A“  

mastiką užsandarinami tarpai  tarp vamzdžio ir „šarvo“, bei „šarvo“ ir praėjimo kanalo. Nepanaudoti 

kanalai taip pat turi būti užsandarinti.  

„Densoseal 16A“  mastika pilnai paruošta darbui, tiekiama stačiakampio formos pailgais gabalais 

330x40x40 mm. Svoris 1 kg. 
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Aprašymas: 

 

 

 

„Densoseal 16A“ mastika nepraranda plastiškumo, nesisluoksniuoja, 
paruošta naudojimui, tinka drėgnų, karštų paviršių sandarinimo darbams 
taip pat sandarina jėgos ir ryšio kabelių kanalus, vamzdynų angas ir 
ortakius nuo galimo vandens ir dujų prasiskverbimo.  
 

Mastikos sudėtis: Polibutano pagrindas, riebalų rūgštys, mineralinis užpildas, organinis 
pluoštas ir vandenį išstumiančios medžiagos. 

Daugiau informacijos: www.densona.com 

Charakteristikos: 

• Išlieka plastiška ir nesisluoksniuoja esant aukštai temperatūrai. 

• Nekietėja ir netrupa. 

• Atlaiko vibracijas ir mechaninius judesius. 

• Patvirtinta „British Telecom“, sertifikato numeris M212C. 

• Apsaugo nuo vandens ir dujų prasiskverbimo. 

• Prikimba prie drėgnų ir sausų paviršių tokių kaip geležis, plienas, 
keramika, švinas, žalvaris, PE, PVC, betonas. 

• Šviesiai geltona spalva. 

Panaudojimas: 

 

• Komunikacijų kanalų (jėgos kabelių, ryšių kabelių), vamzdžių 
įeinančių į pastatus po žeme sandarinimui nuo vandens ir dujų 
patekimo. 

• Tinka tokiems paviršiams kaip vamzdžių jungtys, fitingai, varžtai. 

• Kaip Denso Steelcoat 200 sistemos komponentas. 

Paviršiaus paruošimas ir 

pritaikymas: 

Metalinius paviršius nuvalykite su metaliniu šepečiu. Tvirtai prikibusių 
rūdžių nuvalyti nereikia. Nuvalykite dulkes ir nešvarumus. 
Rankomis klijuokite mastiką norėdami užsandarinti angas ar  formuodami 
reikiamą paviršiaus reljefą. 
Mastika yra Denso Steelcoat 200 sistemos dalis, skirta netaisyklingų 
paviršių formavimui, prieš vyniojant apsauginę juostą ant jų. 

Rekomenduojamos 

temperatūros: 

• Mastika  klijavimo temperatūra: 0 oC iki 35 oC 

• Darbinė temperatūra: -15 oC iki 100 oC 

• Aukščiausia ribinė temperatūra: 100 oC 

Saugojimas: Mastika turi būti laikoma originalioje pakuotėje vėsioje, sausoje patalpoje, 
atokiai nuo tiesioginių saulės spindulių ir karštų paviršių. 

Galimi matmenys: 330 mm x 40 mmx 40 mm 
8 vnt x 1 kg juostelėmis (vienoje dėžėje) 

Tankis: 1,73 

Tūris: 578 cm3/kg 

Degimo  temperatūra: >150oC 

Atsparumas slėgiui: Atlaiko 35 kPa oro slėgį ilgiau nei 15 minučių  
ir 20 kPa (2 metrų vandens stulpas) vandens slėgį ilgiau nei 60 minučių. 
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