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Wszystkie dane i zalecenia są wynikiem starannych testów przeprowadzonych przez nasze laboratorium. Można je uznać jedynie za rekomendację, która odpowiada poziomowi dzisiejszej 
wiedzy. Dane te podane są w dobrej wierze. Jednak ze względu na różnorodność możliwych zastosowań i metod pracy nie jesteśmy w stanie przejąć żadnej odpowiedzialności ani zobowiązań 
wynikających z niewłaściwego użytkowania naszych produktów. W związku z tym umowny stosunek prawny jest nieuzasadniony i nie ma żadnych wtórnych zobowiązań wynikających z 
jakichkolwiek umów kupna.

KLEJENIE + USZCZELNIENIE

 
DINITROL 425 UV jest używany do klejenia i uszczelniania w wielu obszarach 
przemysłowych, takich jak budowa busów, autobusów, ciężarówek i przyczep 
oraz budowa statków. Charakteryzuje się doskonałymi właściwościami 
tiksotropowymi i bardzo dobrą stabilnością UV, a także odpornością na warunki 
atmosferyczne.

DINITROL 425 UV

 » Skrócony czas przygotowania i przetwarzania

 » Wytrzymałość mechaniczna jest o 50% wyższa
niż w przypadku standardowego PU

 » Doskonała stabilność UV i odporność 
na warunki atmosferyczne

 » Oszczędza koszty podkładu

 » Wysoka akceptacja dzięki łatwości obsłudze 
i wysokiej jakości wykończenia

Uniwersalny klej i uszczelniacz

GREEN
TEC

NARZĘDZIE DO OPAKOWAŃ FOLIOWYCH PN 600 ml
Nr art. 1715600

NARZĘDZIE MILWAUKEE 18 V BEZPRZEWODOWE 1-P
Nr art. 1731900

NARZĘDZIE MILWAUKEE 600 ML ZESTAW  
DODATKOWY 1-P
Nr art. 1732000

PRZEMYSŁOWE RĘKAWICE NITRYLOWE XL 10-P
Nr art. 1734100

Wyposażenie DINITROL 425 UV
Nr art. Rozmiar Opakowanie Kolor
12622 300 ml Kartusz Czarny
12623 300 ml Kartusz Szary
12624 300 ml Kartusz Biały

Nr art. Rozmiar Opakowanie Kolor

12625 400 ml Opakowanie 
foliowe Czarny

12626 400 ml Opakowanie 
foliowe Szary

12627 400 ml Opakowanie 
foliowe Biały

12628 600 ml Opakowanie 
foliowe Czarny

12629 600 ml Opakowanie 
foliowe Szary

12630 600 ml Opakowanie 
foliowe Biały
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KLEJENIE + USZCZELNIENIE

DINITROL 425 UV
Informacje Techniczne

Charakterystyka
DINITROL 425 UV to jednoskładnikowa poliureta- 
nowa masa uszczelniająco-klejąca o doskonałych 
właściwościach tiksotropowych i dobrej odporności 
na promieniowanie UV, a także na warunki atmosfe- 
ryczne. DINITROL 425 UV jest szybkoschnący i elas-
tyczny i można go pokryć większością lakierów po 
utworzeniu się skórki. DINITROL 425 UV ma bardzo 
dobrą przyczepność do wielu podłoży i dlatego może 
być stosowany zarówno jako klej, jak i uszczelniacz. 
DINITROL 425 UV może być szlifowany po utwardzeniu. 
Brak piktogramów substancji niebezpiecznych w UE.

Obszary aplikacji
DINITROL 425 UV jest używany do klejenia i uszczel-
niania w wielu obszarach przemysłowych, takich jak 
budowa busów, autobusów, ciężarówek i przyczep 
oraz budowa statków. Materiał dobrze przylega do 
zagruntowanych i lakierowanych metali, duroplastów 

(tworzywa wzmocnione włóknem szklanym, twarde 
PCV), drewna i szkła. Nadaje się do uszczelniania 
połączeń zakładkowych i dylatacyjnych w widocznych 
obszarach wewnętrznych i zewnętrznych przy bu-
dowie pojazdów użytkowych i naprawach karoserii. 
Zalecamy przeprowadzenie testu przyczepności przed 
nałożeniem na podłoża złożone.

Specjalne podkłady / Promotory przyczepności
Podkłady do: tworzyw sztucznych, cynku, aluminium, 
drewna, szkła na zamówienie.

Sposób użycia
DINITROL 425 UV NF stosuje się w temperaturze 
pokojowej. Obrabiana powierzchnia musi być czysta 
i wolna od kurzu, oleju i smaru. Do czyszczenia zan-
ieczyszczonych podłoży użyj DINITROL 582. Nałożony 
DINITROL 425 UV można bardzo dobrze wygładzić 
za pomocą DINITROL 300. W przypadku kartuszy i 

opakowań foliowych można użyć standardowych 
pistoletów do natrysku. Wymiar i grubość warstwy 
kleju zależą od maksymalnego naprężenia spowodo-
wanego ruchem wewnątrz złącza klejowego. Czas ut-
wardzania DINITROL 425 UV NF zależy od wymiarów 
spoiny, wilgotności powietrza i temperatury.

Pokrywanie lakierem
Do szczelin dylatacyjnych wymagane są 2-składni- 
kowe lakiery akrylowe lub lakiery elastyczne. Lakiery 
lateksowe i wodorozcieńczalne lakiery akrylowe  
powinny być przetestowane pod kątem przydatności 
przed aplikacją. Lakiery na bazie alkoholu lub lakiery 
na bazie żywic alkidowych osłabiają utwardzanie i 
mogą być stosowane tylko na całkowicie utwardzonej 
masie uszczelniającej. W przypadku lakierów nitroce-
lulozowych i wodorozcieńczalnych przed aplikacją 
należy przeprowadzić próbę przydatności.

Dane Techniczne
Kolor biały, szary, czarny, RAL na życzenie

Baza surowcowa Poliuretan, prepolimer, schnie pod wpływem 
wilgotności powietrza

Konsystencja pasta - doskonałe właściwości tiksotropowe

Gęstość (20°C) ok. 1,37 g/ml

Temperatura przetwarzania 5°C - 35°C

Odporność na temperaturę -40°C - 90°C (krótkotrwale do 120°C)

Odporność (utwardzone) długotrwała: woda, ścieki, słona woda, rozcieńc-
zone kwasy i zasady, wodny środek czyszczący
krótkotrwała: benzyna, smary i oleje mineralne

Środek czyszczący benzyna ekstrakcyjna
Utwardzony materiał można usunąć tylko  
mechanicznie.

Czas tworzenia się skórki ok. 30 min w 23°C / 50 % w.w. (wilgotności względnej)

Schnięcie powierzchni ok. 3 godz. (lepkość) w 23°C / 50% w.w.  
(wilgotności względnej)

Szybkość utwardzania ok. 3 mm po 24 godzinach w 23°C / 50% w.w.  
(wilgotności względnej)

Twardość w teście Shore’a typu A (DIN 53505) 45

Wytrzymałość na rozciąganie (DIN 53504) ok. 2,9 N/mm²

Odporność na rozdzieranie (DIN 53504) 12 N/mm²

Wydłużenie przy zerwaniu (DIN 53504) 800 %

Aby uzyskać wszystkie istotne porady  
dotyczące bezpieczeństwa, należy zapoznać  
się z kartą charakterystyki produktu lub 
etykietą na opakowaniu.


