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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 6030 egy univerzálisan alkalmazható 2K poliészter bázisú töltő és formáló gitt. 
Sűrű állagú és pórusmentes. 
 

Alkalmazási terület: 
 

A Dinitrol 6030 alkalmas járművek karosszériáján lévő horpadások feltöltésére, továbbá 
fémszerkezetek, gépháztetők, beton elemek, falazat javítására. Függőleges felületen lévő 15 
mm mély horpadás, lyuk egy munkafolyamatban könnyedén feltölthető. A magas alumínium 
tartalom nagy korrózió védelmet nyújt és a száraz csiszolási por hamarabb leül, mint más 
normál gitteknél. 

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. 
Galvanizált horganyzott acéllemez esetén: hígítóval vagy etil acetáttal tisztítsa. 
Tűzihorganyzott lemez esetén: szilikon eltávolítóval tisztítsa. 
 
Alumínium aljzatok esetén: enyhén csiszolja meg (mivel az alumínium ötvözetek 
különbözőek, minden esetben el kell végezni a tapadástesztet) 

Felhasználás: 

A kezelendő felület tiszta, zsír-, por- és rozsdamentes legyen. El kell távolítania lakkréteget, 
festékmaradványokat. Érdesítse fel a felületet csiszolópapírral, mert a felérdesített felületre 
jobban tapad az anyag. A szükséges mennyiségű gittet gondosan keverje össze 2-3% 
edzővel. A feldolgozási idő (fazékidő) 5–6 perc a hőmérséklettől, illetve az edző 
mennyiségétől függően. Az anyag átkeményedési ideje kb.15–25 perc, ezután csiszolható.  
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: alumínium 

Bázis: telítetlen poliészter 

Edző: Dibenzoylperoxidpaste 50% 

Állag: sűrű paszta 

Lobbanáspont: 31ºC 

Sűrűség: ~ 1,7 g/ml 

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

Feldolgozási hőmérséklet: + 5 oC - + 35 oC 

Kötési idő: 
kb. 15-25 perc (függ a hőmérséklettől és az 
anyagvastagságtól 

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

Eltarthatóság: 12 hónap  

Kiszerelés: 2,5 kg-os tégely 

Veszélyességi besorolás: Xn Egészségre ártalmas 

 
 

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


