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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 700 egy komponensű szórható tömítő, amely a levegő nedvességtartalmára köt. 
Speciális sűrített levegős szórópisztollyal fújva (Dinitrol VSP 64, COX Jetflow 3) eredeti gyári 
minőség reprodukálható. 

Felhasználási terület: 

A Dinitrol 700 autókarosszéria, vasúti vagon és lakókocsik varrattömítéséhez használatos. 
Sárvédő, csomagtartó, motorháztető és lökhárító alatti részek zajcsökkentésére ideális. 
Használhatjuk továbbá ajtó küszöbhöz, kerethez, és meglévő PVC alváz réteg részleges 
pótlására alvázvédő-zajcsillapító anyagként. Az anyag szórhatósága a nehezen 
hozzáférhető helyek kezelését is lehetővé teszi.  

Alkalmazás: 

Tiszta, száraz, zsír- és pormentes felületre használható. A Dinitrol 700 tapadássegítő primer 
nélkül is kiválóan tapad a felületre. Közvetlenül használható fémre, galvanizált acélra, fára, 
szinte minden fajta alumíniumhoz, akárcsak festett és alapozott felületre, beleértve a legtöbb 
műanyagot, kivéve PE, PP, PS, PC, PMMA és PTFE.  
A Dinitrol 700 szórópisztollyal fújva, vagy kemény műanyag szálas ecsettel kenve hordható 
fel a felületre. A fúvóka beállításával a varrat szélessége, felülete variálható. Különböző 
struktúrák kialakításához használhatók profilos fúvókák, melyekkel szinte gyári minőség 
produkálható. A feldolgozási eljárástól függően 4-8 bar nyomás szükséges. 
Átfestést a felhordás után 5 napon belül lehet – nedvest a nedvesre eljárással – gyakorlatilag 
minden festékkel alkalmazni. Előzetes próba ajánlott. 
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Műszaki adatok: 

Bázis: 1K MS polymer (isocianát mentes). 

Szín: szürke 

Állag: pasztás, kissé tixotróp 

Sűrűség (20°C): 1,48 g/cm3 

Feldolgozási hőmérséklet: + 5 oC és + 35 oC között 

Hőállóság: -40°C tól +80°C-ig (rövid ideig + 120 oC) 

Ellenállóság hosszú távon: 
víz, útsó, hidraulikus fékfolyadék, felületaktív 
tisztítószerek 

Ellenállóság rövid távon: benzin, kenőzsír, ásványi olaj 

Bőrösödési idő: ~ 25 perc * 

Kötési sebesség: ~ 3 mm / 24 h * 

Keménység Shore A (DIN 53505): ~ 40 

Szakító szilárdság (DIN 53504): ~ 1,6 N/mm2 

Tapadó-szakítószilárdság (DIN 53504): ~ 6 N/mm2 

Szakadási nyúlás (DIN 53504): ~ 270 %  

Tisztítás, eltávolítás: Testbenzin, Aceton 

 
 

A megkötött anyag eltávolítása: Csak mechanikus úton lehet eltávolítani. 

Tárolás: 
száraz, hűvös helyen (+10 oC – +25 oC), 
nedvességtől és közvetlen napsugárzástól 
védve 

Kiszerelés: 310 ml-es tubus 

Eltarthatóság: 15 hónap 

Veszélyességi besorolás: 
Az EK irányelvek szerint speciális biztonsági 
intézkedés nem szükséges. 

 

*23 oC-on, 50 % páratartalom esetén 
 
FONTOS: A már felbontott anyagot minél hamarabb fel kell használni. 

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

 


