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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. 

 

Jellemzői: 

A Dinitrol 6010 egy 2 komponensű, poliészter bázisú töltő gitt.  
 

Alkalmazási terület: 

Alkalmas a karosszérián lévő horpadások, nyers fém felületen lévő egyenetlenségek 
kisimítására, feltöltésére. Használható GFK javításokhoz és az építőiparban is. Kb.10 mm 
mélységű függőleges horpadások, egyenetlenségek is könnyedén feltölthetők egy 
munkafolyamatban. Szinte minden alapra használható, mint például acéllemez, alapozók,  
2-K töltők, és matt alapú lakkok. Nem tapad horganyzott lemezre. Nem használhatja hőre 
lágyuló festékre, mert fennáll a repedezés kockázata és a gyenge tapadás veszélye. 
Alumínium felület esetén szükséges próbát végezni, mivel különböző tapadási hatások 
léphetnek fel az ötvözettől függően. 

Előkészítés: 

Hőre lágyuló lakk esetén: csiszolás, érdesítés, tisztítás (pl. szilikon eltávolítóval). Az 
alapfelület legyen száraz, tiszta, zsír- és rozsdamentes, sérülésmentes. 
2-K lakk esetén: mattra csiszolás, tisztítás. Az alapfelület por- és zsírmentes legyen. 
Fémtiszta felület: csiszolás, tisztítás. 
 

Felhasználás: 

A kezelendő felület tiszta, zsír-, por- és rozsdamentes legyen. A jó lakkréteget le kell 
mattítani. Felérdesített felületre jobban tapad az anyag. Gondosan keverje össze az anyagot 
2-3% edzővel. A feldolgozási idő (fazékidő) 5–6 perc a hőmérséklettől, illetve az edző 
mennyiségétől függően. Ha vastagabb réteg szükséges, több lépcsőben kell felvinni az 
anyagot. A túlmelegedés elkerülése érdekében kizárólag akkor kezdje a következő réteg 
felsimítását, miután az előző teljesen átszáradt. Az anyag átkeményedési ideje kb. 20 perc, 
ezután csiszolható. Ha a kezelt felület pórusos lesz, illetve egyenetlen, kezelje finom töltővel.  
Hogy elkerülje a lakk elszíntelenedését, repedezését, hólyagosodását minden esetben 
izolálja szórógittel. Ha ponthegesztett átlapolásnál, illeszték esetén a lakk csak egy oldalon 
található, nagyon lényeges, hogy a másik oldalt védje a korróziótól (tömítő anyaggal, vagy 
tixotróp üregvédővel). Az átlapolások közötti részen ugyanis nedvesség hatására korrózió 
léphet fel. Ez aztán a ponthegesztés során keletkező mikro repedéseken keresztül eljuthat a 
fényezésig, amely aztán légbuborékon keresztül apró repedéseket okozhat a lakk 
szerkezetében. 
Ha fához alkalmazza a régi lakkot minden esetben el kell távolítani. Előkezelt (impregnált) fa 
gittelése előtt mindig végezzen próbát, mivel az olajtartalmú védőszerek az anyag tapadó 
képességének elvesztését eredményezhetik. 
Figyelem: A kinyitott tégelyt azonnal zárja vissza, miután a felhasználni kívánt mennyiséget 
kivette! A már bekevert anyagot ne tegye vissza eredeti dobozába, mert a dobozban lévő 
anyag használhatatlanná válik! 
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Műszaki adatok: 

Szín: világossárga 

Bázis: telítetlen poliészter gyanta 

Edző: Dibenzoylperoxidpaste 50% 

Sűrűség: 1,85 g/ml 

Lobbanáspont: <31°C 

Feldolgozási idő (fazékidő): kb. 5 perc (2% edzővel) 

Kötési idő: 
kb. 20 perc (függ a hőmérséklettől és az 
anyagvastagságtól) 

Tárolás: száraz, hűvös helyen (15 oC – 25 oC) 

Eltarthatóság: 12 hónap 

Kiszerelés: 3 kg-os tégely 

Veszélyességi besorolás: Xn Egészségre ártalmas 

 
 

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

 
 


