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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. 

 

 

A DINITROL 6110 MEGAFILL spray egy akrilgyanta bázisú töltőanyag aeroszolos 
kiszerelésben. A termék kiváló töltő tulajdonságú, gyors száradású és könnyen csiszolható. 
Kompatibilis a legtöbb kereskedelemben használt javító festékkel. Agresszív, 2K lakk 
alkalmazása előtt megfelelőségi tesztet kell végezni. 
 

 Kisebb sérülések gyors javítása 

 Könnyű felhasználhatóság 

 Vékony rétegben alapozó 

 Kompatibilis a legtöbb lakkal 

Felhasználási terület: 

A DINITROL 6110 MEGAFILL spray kisebb horzsolások, karcolások, vagy egyéb kisebb 
fényezési sérülések feltöltésére, kiegyenlítésére alkalmazható. 

Alkalmazás: 

A felületnek száraznak, tisztának, por- és zsírmentesnek kell lennie. Az éleket határoló 
felületeket fel kell csiszolni finom csiszolópapírral. A szórni nem kívánt felületeket le kell 
takarni. A szobahőmérsékleten lévő szóró flakont (16-20ºC) használat előtt jól rázza fel. A 
golyó fellazulása után még 2 percig rázza.  Vékonyan fújja fel az anyagot a felületre kereszt 
irányban, 20-30 cm távolságról. Kis területeket körkörös mozdulatokkal is permetezhet. A 
folyamatot többször is megismételheti, miután meggyőződött arról, hogy az előző réteg 
megszáradt. Száradás után a felület csiszolható, lakkozható. A DINITROL 6110 MEGAFILL 
vékony rétegben alapozóként is használható, ekkor nem kell megcsiszolni a felületet festés 
előtt. A száradás időtartama 20-30 perc, a hőmérséklettől, a páratartalomtól és a 
rétegvastagságtól függően. Annak érdekében, hogy elkerülje a szórófej elzáródását, 
használat után fordítsa a flakont fejjel lefelé, és fújja ki hajtógázt egy rövid ideig (1-2 mp). 
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Műszaki adatok: 

Forma: aeroszol 

Bázis: akrilgyanta 

Szín: szürke 

Sűrűség (20 oC): ~ 0,82 g/cm3 

Száradási idő (20 oC): ~ 20-30 perc 

Lobbanáspont: < -20ºC 

Hajtógáz: propán / bután 

Kiadósság: ~ 1 m2 / spray 

Tárolás: száraz, hűvös helyen 

Eltarthatóság: 24 hónap 

Kiszerelés: 400 ml spray 

Veszélyt jelző piktogramok: GHS02, GHS07 

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


