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DINITROL 6080 
Üvegszálas gitt 

 
 

 

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 6080 egy 2 komponensű üvegszállal megerősített poliészter gitt.  
 

Alkalmazási terület: 

Átrozsdásodott karosszéria elemek gitteléséhez, üvegszálas lap használata nem szükséges. 
A Dinitrol 6080 teljes átkeményedés után csiszolható, vagy átdolgozható más gittel (pl. 
DINITROL 6010 Super-Soft). Az üvegszál által erősíti a felületet. 

Felhasználás: 

A kezelendő felületnek zsír- és rozsdamentesnek kell lennie. Érdesítse fel a felületet, a 
rozsdás széleket távolítsa el. A felhasználni kívánt anyagmennyiséget alaposan keverje 
össze 2-3% edzővel. A hőmérséklettől és az edző mennyiségétől függően a bekevert anyag 
felhasználhatósági ideje (fazékidő) kb. 5 perc. 30 perc után a felület csiszolható. 
A felhasználás után a szerszámokat, illetve a készülékeket azonnal meg kell tisztítani 
szintetikus hígítóval, mert a kikeményedett anyag nem oldódik, csak mechanikusan 
távolítható el. 
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! 

Műszaki adatok: 

Szín: világos zöld 

Bázis: telítetlen poliészter gyanta 

Edző: Dibenzoylperoxidpaste 50% 

Sűrűség: 1,24 g/ml 

Lobbanáspont: >21°C 

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

Kötési idő: 
kb. 30 perc (függ a hőmérséklettől és az 
anyagvastagságtól) 

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

Eltarthatóság: 12 hónap 

Kiszerelés: 1,5 kg-os tégely 

Tárolási idő: 12 hónap 

Veszélyességi besorolás: Xn Egészségre ártalmas 

 

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

 


