
Kebutyl C 50-C
Dvoupáskový butyl-kaučukový antikorozní systém

S ystém Kebutyl C 50-C je dvoupáskový 
ochranný protikorozní systém aplikovaný 
za studena. Používá se k izolaci ocelového 

potrubí, přírub nebo svarů potrubí s tovární izolací 
ve třídě C-50.

Vnitřní páska Testo 1,2 H zajišťuje samočinnou vulkanizaci 
pásky, která zajistí homogenní vrstvu a vytvoří jednolitou 
trubici. Vysoká poddajnost a dostatečná tloušťka materiálu 
zajišťuje izolaci bez dutin.

Vnější páska Kebulen PE 0,5 je konstruována asymetricky. 
Páska se vulkanizací propojí v přesazích s vnitřní páskou 
Testo 1,2 H. Celková tloušťka systému činí přibližně 3,4 mm.

Systém Kebutyl C 50-C zajišťuje spolehlivou protikorozní 
ochranu díky své vynikající tvárnosti a nízké propustnosti  
pro vodní páru a kyslík.

Vrstvy systému 
1.	Penetrační	nátěr	Kebutyl	Primer	KIII 

Pojivo na bázi rozpouštědla vyrobeného z butyl-kaučukové 
směsi a nezmýdelnitelné pryskyřice v organickém 
rozpouštědle. 
Spotřeba: cca 0,2 l/m2 
Doba schnutí: cca 3–5 minut 
Balení: 1 / 5 / 10 litrů

2.	Vnitřní	páska	Testo-Tape	1,2	H 
Ochranná protikorozní páska na bázi butyl-kaučukové 
směsi s polyetylenovou nosnou vrstvou, používá se jako 
vnitřní páska, tloušťka 1,2 mm.

KATALOGOVÝ LIST

polyetylenová nosná vrstva

butyl

butyl

koextrudovaný butyl

koextrudovaný butyl

polyetylenová nosná vrstva

butyl

3.	Vnější	páska	Kebulen-Tape	PE	0,5 
oboustranná asymetrická polyetylenová folie potažená 
butyl-kaučukem, používá se jako vnější páska, tloušťka  
0,50 mm; černá, žlutá, modrá

Normy
Ochranný protikorozní systém splňuje požadavky norem ČSN 
EN 12068 a DIN 30 672 ve třídě mechanického zatížení C, 
max. provozní teplota 50 °C. Výrobek je certifikován DVGW, 
registrační č. NV-5180AU0469.

Návod k použití
Viz samostatný dokument Návod	Systém	Kebutyl	C	50-C.

Použití
Pro	antikorozní	ochranu	ve	třídě	C–50:

 svary 

 příruby

 části potrubí



Zástupce a distributor  
Ortodroma,	s.r.o., Horní Prysk 54, 471 15 Prysk 
www.ortodroma.cz, info@ortodroma.cz, tel: +420 723 115 432

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

Kebutyl C 50-C
Dvoupáskový butyl-kaučukový antikorozní systém

Šířka pásky Délka role Počet rolí  
v kartonu

vnitřní páska Testo 1,2 H 30 mm
50 mm

100 mm

10 m
10 m / 12,5 m
10 m / 12,5 m

9
6 nebo 12
3 nebo 6

vnější páska Kebulen PE 0,5 30 mm
50 mm

100 mm

20 m
20 m / 25 m
20 m / 25 m

9
6 nebo 12
3 nebo 6

Balení

Jiné délky a šířky na vyžádání.


