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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 700 jest stosowany jako uszczelniacz łączeń elementów metalowych 
w całym przemyśle samochodowym, w pojazdach szynowych i przyczepach. 
Nadaje się również jako powłoka dźwiękochłonna do błotników, przestrzeni 
bagażowej i pokrywy komory silnika, a także do naprawy progów, ram i zwięks-
zenia zabezpieczenia podwozia z PCV.

DINITROL 700
Jednoskładnikowa masa natryskowa MS

 » Różne zastosowania (wysoko wydajne 
uszczelnianie łączeń elementów metalowych, 
ochrona przed uderzeniami kamieni, 
zapewnianie dźwiękoszczelności)

 » Uszczelniacz do łączeń elementów metalowych 
aplikowany blisko jakości OEM

 » Znakomita odporność na promieniowanie UV

 » Można aplikować kolejną warstwę w systemie 
mokro na mokro do 5 dni

 » Szybka dalsza obróbka

DINITROL 700
Nr art. Rozmiar Opakowanie Kolor
12284 310 ml kartusz czarny
12285 310 ml kartusz szary

Pistolet do mas natryskowych 64 PN  
1-P DINITROL
Nr art. 1700400

Wyposażenie



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

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

Charakterystyka
DINITROL 700 to jednokomponentowa masa natrys-
kowa do łączeń elementów metalowych, która tward-
nieje pod wpływem wilgoci powietrza. Dzięki specjal-
nemu pistoletowi na sprężone powietrze  (DINITROL 
9053 VSP 64 Sealant Gun) można idealnie odtworzyć 
oryginalną powierzchnię.

Cechy
• różnorodność zastosowania
• wysokiej jakości uszczelnianie łączeń elemen- 

tów metalowych, ochrona przed uderzeniami 
kamieni, dźwiękoszczelność

• Uszczelnione łącza elementów metalowych 
blisko jakości OEM

• Doskonała odporność na promieniowanie UV
• Możliwość lakierowania w systemie mokro na 

mokro do 5 dni
• Szybka dalsza obróbka

Obszary aplikacji
DINITROL  700  jest  stosowany  jako  uszczelniacz  do 
łączeń  elementów  metalowych  w  całym  przemyśle  
samochodowym,  w  pojazdach  szynowych  i  przycze- 
pach.  Nadaje  się  również  jako  powłoka  dźwiękoch- 
łonna do błotników, bagażników i pokryw komory sil-
nika, a także do naprawy progów, ram i zwiększenia 
ochrony  podwozia  z  PCV.  Aplikacja  natryskowa  um-
ożliwia  stosowanie  produktu  w  trudno  dostępnych 
miejscach.

Sposób użycia
Pokrywana  powierzchnia  musi  być  czysta,  sucha  i 
wolna od oleju  i smaru. DINITROL 700 wykazuje się 
doskonałą  przyczepnością  bez  podkładu.  Może  być 
nakładany bezpośrednio na goły metal, stal ocynko-
waną,  drewno, większość  rodzajów  aluminium  oraz 
powierzchnie lakierowane lub zagruntowane, w tym 
tworzywa sztuczne z wyjątkiem PE, PP, PS, PC, PMMA 
i PTFE. 
DINITROL 700 Seam Sealer jest nakładany za pomocą 
pistoletu  pneumatycznego  DINITROL  9053  VSP  64 
Sealant Gun. Regulując dyszę, można uzyskać  różne 
szerokości natrysku, a także gładką lub szorstką pow-
ierzchnię. Odbywa się to poprzez zmianę ciśnienia na-
trysku lub materiału. Zmiana ciśnienia powietrza nie 
jest wymagana. W zależności od procesu wymagane 
jest ciśnienie powietrza od 4 do 8 bar.

Pokrywanie lakierem
Aplikacja mokro  na mokro  jest możliwa  praktycznie 
wszystkimi  farbami  i  lakierami do 5 dni po aplikacji 
produktu.  Zaleca  się  przeprowadzenie  wstępnych 
testów pod kątem podatności na lakierowanie.

Przechowywanie
Produkt  należy  chronić  przed  bezpośrednim  działa-
niem promieni  słonecznych  i wilgocią. W chłodnych 
i suchych warunkach między 10°C - 25°C nieotwarty 
produkt można przechowywać przez 15 miesięcy.

Ważne:
Po otwarciu produkt należy zużyć jak najszybciej.

DINITROL 700
Informacje Techniczne

Dane Techniczne
Baza 1-komponentowy polimer MS (bez izocyjanianów)

Kolor szary, czarny, żółty (inne kolory na zamówienie)

Konsystencja pastowaty, lekko tiksotropowy, można go obrabiać 
odpowiednimi pistoletami natryskowymi

Gęstość (20°C) czarny             1,45 g/ml 
biały, szary    1,48 g/ml

Temperatura aplikacji 5°C - 35°C

Czas tworzenia się skórki1 około 25 min 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)  około 40

Wytrzymałość na rozciąganie (DIN 53504) około 1.6 N/mm²

Wydłużenie przy zerwaniu (DIN 53504) około 270%

Wytrzymałość na rozdzieranie (DIN 53515) około 6.0 N/mm

Odporność na temperaturę
Krótkotrwała (ok. 1 godziny)

-40 - 80°C 
do 120°C

Odporność długotrwała: woda, sól drogowa, płyn hamulcowy 
hydrauliczny,  roztwory  środków  powierzchniowo 
czynnych
krótkotrwała: benzyna, smary i oleje mineralne

Środek czyszczący benzyna ekstrakcyjna, aceton. Utwardzony materiał 
można usunąć tylko mechanicznie. 

Dostępne w kartusz 310 ml


