
Výrobce
Kebu, obchodní známka německého výrobce Kebulin-Gesellschaft
Kettler GmbH & Co KG, je synonymem pro spolehlivé antikorozní
materiály již od roku 1933.

Kebutyl C 30
Dvoupá skový  butyl-kauč ukový  antikorozní  systé m ve třídě C-30

S ystém Kebutyl C 30  je dvoupáskový 
antikorozní ochranný systém aplikovaný 
za studena. Použ í vá  se k izolaci ocelové ho 

potrubí , př í rub nebo svarů  potrubí  s tová rní  
izolací  ve tř í dě  C-30. Systé m Kebutyl C 30 zajiš ť uje 
spolehlivou protikorozní  ochranu dí ky své  vynikají cí  
tvá rnosti a ní zké  propustnosti pro vodní  pá ru 
a kyslí k.
Vnitřní páska Testo 1,5 H samočinně vulkanizuje, čímž 
zajistí homogenní vrstvu a vytvoří jednolitou ochrannou 
trubici. Díky vysoké poddajnosti a dostatečné tloušťce 
materiálu vznikne izolace bez dutin. Vnější páska Kebulen 
PE 0,40 se vulkanizací propojí v přesazích s vnitřní páskou 
Testo 1,5 H. Celková tloušťka systému činí přibližně 2,8 mm.

KATALOGOVÝ LIST

Vrstvy systé mu
Penetrač ní  ná tě r Kebutyl Primer KIII

Pojivo na bá zi rozpouš tě dla vyrobené ho z butyl-kauč ukové  
smě si a nezmý delnitelné  pryskyř ice v organické m 
rozpouš tě dle.

1. Vnitř ní  pá ska Testo-Tape 1,5 H

Ochranná  protikorozní  pá ska na bá zi butyl-kauč ukové  smě si 
s polyetylenovou nosnou vrstvou se použ í vá  s překryvem 
50 %. Tlouš ť ka vrstvy je 1,3 mm.

Použití
Systém Kebutyl C 30 je vhodný pro antikorozní ochranu 
ocelových potrubí, potrubních tvarovek i dodatečnou 
antikorozní ochranu svarů. Je kompatibilní s polyetylenovými, 
polypropylenovými, epoxidovými, polyuretanovými povrchy 
a asfaltovými izolacemi.

Normy
Ochranný  protikorozní  systé m splň uje pož adavky norem 
Č SN EN 12068, DIN 30 672 a ISO 21809-3. Splňuje požadavky 
tř í dy mechanické ho zatí ž ení  C při nepřetržité provozní  
teplotě 30 °C. Vý robek je certifi ková n DVGW, registrač ní  
č . NV-5180BL0283.

Ná vod k použ ití
Viz samostatný  dokument Ná vod Systé m Kebutyl C 30.

polyetylenová  nosná  vrstva
lepidlo

Kebutyl-System C 30

butyl-kaučuk
polyetylenová  nosná  vrstva
butyl-kaučuk

Kebutyl-System C 30

2. Vně jš í  pá ska Kebulen-Tape PE 0,40

Jednostranná samolepící plastová fólie na bázi polyetylenu 
se použ í vá s překryvem 50 %. Tlouš ť ka vrstvy je 0,1 mm; 
barva č erná  nebo žlutá.
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Kebutyl C 30
Dvoupá skový  butyl-kauč ukový  antikorozní  systé m ve třídě C-30

Vlastnost Typická hodnota Zkušební metoda

Testo 1,5 H Kebulen PE 0,40

Barva nosné vrstvy černá černá nebo žlutá

Tloušťka nosné vrstvy 0,1 mm 0,3 mm

Adhezní vrstva butylový kaučukový

Barva adhezní vrstvy šedá černá

Tloušťka adhezní vrstvy ≥ 1,3 mm ≥ 0,1 mm

Celková tloušťka 1,2 mm 0,5 mm

Prodloužení při přetržení ≥ 450 %
≥ 440 %

≥ 750 %
≥ 780 %

EN 12068
ASTM D 1000

Měrný odpor ≥ 4,5 N/mm
≥ 4,5 N/mm

≥ 6 N/mm
≥ 7 N/mm

EN 12068
ASTM D 1000

Nasákavost vody ≤ 0,05 % ≤ 0,05 % EN ISO 62 / ASTM D 570

Vlastnosti pásek systému Kebutyl C 30

Vlastnost Typická hodnota Zkušební metoda

Odolnost proti nárazu ≥ 19 J
≥ 5,2 J

EN 12068
ISO 21809-3

Odolnost vůči vtláčení, při 23 °C
 Tlak 10 N/mm
 Tloušťka zbytkové vrstvy

10 N/mm2

≥ 0,6 mm
EN 12068

ISO 21809-3

Specifi cká elektrická odolnost pláště R S1000 ≥ 1012 Ωm2 EN 12068

Odolnost vůči odtrhu, při 23 °C
- na ocelovém povrchu (10 mm/min)
- na tovární izolaci (10 mm/min)
- vnější / vnitřní vrstva (100 mm/min)
- vnější / vnitřní vrstva (300 mm/min)
- po 28 dnech ve vodě (50 °C)
 - na povrchu potrubí
 - na tovární izolaci
- páska / páska (100 mm/min)
 - páska Testo 1,5 H
 - páska Kebulen PE 0,40

≥ 1,5 N/mm
≥ 1,5 N/mm
≥ 2,0 N/mm
≥ 4,0 N/mm

≥ 3,0 N/mm
≥ 2,0 N/mm

≥ 3,0 N/mm
≥ 0,2 N/mm

EN 12068 / ISO 21809-3
EN 12068 / ISO 21809-3

EN 12068
ASTM D 1000

ISO 21809-3
ISO 21809-3

EN 12068 / ISO 21809-3
EN 12068 / ISO 21809-3

Odolnost vůči katodickému odlupování, 28 dní při 23 °C ≤ 6 mm EN 12068 / ISO 21809-3

Odolnost ve střihu tahem (10 mm/min)
- na ocelovém povrchu, při 23 °C
- na tovární izolaci PE/PP

≥ 0,05 N/mm2

≥ 0,05 N/mm2
EN 12068 / ISO 21809-3
EN 12068 / ISO 21809-3

Vlastnosti systému Kebutyl C 30
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