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Всі представлені дані та рекомендації є результатом ретельних досліджень, проведених в наших лабораторіях. Вони можуть розглядатися тільки як 
рекомендації, відповідно досвіду, накопиченого на сьогоднішній день. Дані надані сумлінно. Однак, у зв’язку з різноманіттям можливого застосування і 
технологій виробництва, ми не беремо на себе жодної відповідальності або зобов’язань, що випливають з використання нашого матеріалу.

DINITROL 582

РУКАВИЧКИ НІТРИЛОВІ
ПРОМИСЛОВІ 

ОБЛАДНАННЯ

DINITROL 582 - це прозорий очищувач для дуже брудних 

поверхонь (скла, керамічної фритти, фарби, металу, пластику), 

що швидко висихає. Чисті, знежирені та сухі поверхні, що були 

попередньо оброблені DINITROL 582  є передумовою для 

правильної адгезії клейової системи DINITROL.

DINITROL 582
Спеціальний очисник

» Чудовий очищувач для поліпшення 

адгезії клейової системи DINITROL

» Забезпечує довготермінову безпеку 

встановленого скла клеями DINITROL

СКЛЕЮВАННЯ ТА ГЕРМЕТИЗАЦІЯ

» Очищення дуже брудних поверхонь, без 

залишків

Арт.№ Об’єм   Упаковка      Колір 

17357     1 шт    Севетка        Білий
12044          1 Л        Балон       Прозорий
12145            5 Л    Каністра       Прозорий
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Інформація про безпеку та

охорону здоров’я міститься в

паспорті безпеки матеріалу або

етикетці на упаковці.

Хаактеристики

DINITROL 582 - це прозорий і 

швидковисихаючий засіб для очищення 

сильно забруднених поверхонь, де звичай-

них засобів для очищення для видалення 

сильних забруднень і / або залишків недо-

статньо . DINITROL 582 - ідеальний засіб 

для очищення і видалення бруду з таких 

поверхонь як стекол, керамічних шарів, 

фарб, металів, а також пластмас. Проте, пе-

ред використанням на пластмасах та інших 

критичних поверхнях їх слід перевірити на 

сумісність .

Особивості

• Чудовий очищувач для поліпшення 

адгезії клейової системи DINITROL

• Очищення дуже брудних поверхонь, 

без залишків

• Забезпечує довготермінову безпеку 

встановленого скла клеями DINITROL

Застосування / Спосіб використання

Процес очищення за допомогою DINITROL 

582 повинен виконуватися належним чином 

з використанням відповідної безворсовой 

тканини або паперового рушника. При 

необхідності цей процес необхідно повто-

рити. Перед подальшою обробкою поверхні, 

наприклад, із застосуванням DINITROL 538 

Plus, очищені поверхні повинні бути добре 

просушені. Цей матеріал підходить тільки 

для професійних досвідчених користувачів. 

Щоб гарантувати адгезію і сумісність 

матеріалів за межами встановлення скла на 

транспортних засобах, необхідно провести 

попередні випробування.

Додаткова інформація:

За запитом доступні наступні документи: • 
Паспорт безпеки матеріалу

Зберігання

Зберігання в щільно закритій упаковці при 

температурі від 0 до 35°C. Використовувати 

тільки в добре провітрюваних приміщеннях. 

Стабільність при зберіганні 12 місяців.

DINITROL 582
Технічні подробиці

Технічні дані

Основа аліфатичні вуглеводні 

Колір безбарвний / прозорий

Густина 0,72 г/мл

Точка спалаху < -4°C

Діапазон кипіння 95 – 100°C

Упаковка 1 та 5 Л, пакетик одноразового використання

СКЛЕЮВАННЯ ТА ГЕРМЕТИЗАЦІЯ


