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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 6910 telítetlen poliészter gyanta, amely kiválóan alkalmas az autóipari 
javításokhoz. A magas reaktivitásának köszönhetően 10ºC alatti hőmérsékleten is szárad, 
üvegszálas lappal használva egy közepesen kemény, nem ragadó felületet hoz létre, amely 
csiszolható. Elsősorban az gépjármű javítás területén üvegszálas elemek javításához, 
valamint fa rétegelt lemezek javításához, stb. használható. 

Felhasználási terület: 

A kezelendő felületnek olaj, por és zsírmentesnek kell lennie. A rozsdát és az elöregedett 
felületeket teljesen le kell csiszolni. Az üvegszálas részek felületét fel kell érdesíteni, meg 
kell tisztítani hígítóval, el kell távolítani minden maradék anyagot. A javításhoz szükséges 
mennyiségű gyantát kb. 2% edzővel keverje, lehetőleg műanyag edényben. A javítandó 
felületet kenje be a gyantával, helyezze a méretre vágott üvegszálas lapot a javítandó 
területre, majd kenje át Dinitrol 6910 gyantával, amíg át nem ázik. Szükség esetén ilyen 
módon rakja egymásra a rétegeket. 3 rétegnél többet ne helyezzen egymásra egy 
munkafolyamatban a túlmelegedés elkerülése érdekében. Átszáradás után a felület 
csiszolható ha szükséges, vagy kiegyenesíthető poliészter töltővel. 
 
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: sárgás, átlátszó 

Edző: Dibenzoylperoxidpaste 50% 

Reaktív anyag: 100% 

Szilárdanyag tartalom: kb. 62% 

Sűrűség (20°C): 1,1 + 0,02 g/ml 

Lobbanáspont: kb. 34ºC 

Feldolgozási idő (fazékidő): kb. 8 perc (2% edzővel) 

Tisztítószer, nem átkeményedett anyaghoz: észter, keton, xilol 

Átkeményedett anyag eltávolítása: 
Csak mechanikus úton lehet 
eltávolítani. 

Viszkozitás: 150 – 210 mPas 

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

Eltarthatóság: 12 hónap 

Kiszerelés: 1 l-es tégely 

Tárolási idő: 12 hónap 

Veszélyességi besorolás: GHS02, GHS07, GHS08 

 

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

 
 


