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DINITROL 452 SPRAY 
 

 
 

 

Minden technikai információ az elvégzett kísérletek, a gyakorlati alkalmazás során tapasztalt tanulságok figyelembe vételével 
történt. Különböző technológiai körülményeknél, különböző feldolgozási feltételeknél az általános érvényességek, egyedi 
adatok és ajánlások eltérhetnek. Mivel az alkalmazást és a feldolgozási módszert nem ismerjük, a felhasználónak kell igazodni 
az adott körülményekhez. Javasoljuk, hogy végezzék el a megfelelő teszteket a termék alkalmazása előtt a mindenkori 
követelményekhez igazodva. A folyamatos technikai fejlődés végett a termék használati és alkalmazási változtatásának a jogát 
fenntartjuk. Ezzel a műszaki információval az előző előírások érvényüket vesztik. 

 

 

A DINITROL 452 spray gyors száradású, gumi és oldószer bázisú ragasztó spray.  
Különösen alkalmas karton, filc, papír, habszivacs, nem lágy műanyag fólia, autó tetőkárpit, 
stb. ragasztására, de fa és fém ragasztására is kiváló. Használható az autóiparban, javító 
szektorban, a háztartásban és egyéb hobbi tevékenységekhez. 
 

Alkalmazás: 

A szobahőmérsékleten lévő szóró flakont (16-20ºC) használat előtt jól rázza fel. A golyó 
fellazulása után még 2 percig rázza.  

1. A ragasztandó felületeket fújja be az anyaggal, kb. 3 perc várakozás után illessze 
össze a részeket.  

2. Porózus, vagy nedvszívó anyagok ragasztása esetén az egyik ragasztandó felületet 
fújja be és azonnal ragassza össze a felületeket, vagy: 

3. Porózus, vagy nedvszívó felületet vékonyan fújja be DINITROL 460 spray-vel és 
hagyja megszáradni. Száradás után fújja újra a felületet és 3-4 perc várakozás után 
illessze össze a részeket. 

Annak érdekében, hogy elkerülje a szórófej elzáródását, használat után fordítsa a flakont 
fejjel lefelé, és fújja ki a hajtógázt egy rövid ideig (1-2 mp). 

Műszaki adatok: 

Szín: áttetsző, világos sárga 

Sűrűség:  0,705 g/cm3 

Lobbanáspont: <-20 oC 

Szilárdanyag tartalom: ~ 13% 

Hőállóság: +80ºC, rövid ideig +100oC 

Tárolás, felhasználás: száraz, hűvös helyen (+5 és +25ºC között) 

Kiszerelés: 400 ml spray 

Eltarthatóság: 24 hónap 

Veszélyt jelző piktogramok: GHS02, GHS07, GHS09 

 
A flakont óvja közvetlen napsugárzástól és hőtől. 

 

Egészségi és biztonsági adatok találhatók a termék biztonsági adatlapján és címkéjén. 

 


