
Активатор для скла DINITROL 520 являє собою розчинник, що 

містить адгезійні промотори, який застосовується в комбінації з 

ґрунтовкою для скла DINITROL 538 Plus та призначений для 

попередньої обробки поверхонь при прямому склінні

транспортних засобів. У поєднанні з універсальною ґрунтовкою 

DINITROL 550, покращує адгезію з металевими та пластиковими 

поверхнями.

DINITROL 520
Активатор для скла 
та промотор адгезії

» Засіб для очищення поверхонь що склеюються

» Відмінний промотор адгезії у поєднанні з 

рекомендованими грунтовками DINITROL

» Підкріплює довготермінову безпеку 

встановленого скла клеями DINITROL
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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.

СКЛЕЮВАННЯ ТА ГЕРМЕТИЗАЦІЯ

Арт.№ Об’єм Упаковка      Колір 

12024   30 мл     Флакон Прозорий
12020    250 мл     Флакон Прозорий
12025            1 Л        Флакон    Прозорий



Інформація про безпеку та

охорону здоров’я міститься в

паспорті безпеки матеріалу

або етикетці на упаковці.

Хаактеристики
Активатор для скла DINITROL 520 являє 
собою розчинник, що містить адгезійні 
промотори, який застосовується в комбінації 
з ґрунтовкою для скла DINITROL 538 Plus 
та призначений для попередньої обробки 
поверхонь при прямому склінні транспортних 
засобів. У поєднанні з універсальною ґрун-
товкою DINITROL 550, покращує адгезію з 
металевими та пластиковими поверхнями. 
Для підтвердження належної адгезії та 
сумісності матеріалів що застосовуються 
рекомендуємо провести попередні випро-
бування. Переваги матеріалу:

• Попередня обробка скла
• Попередня обробка металів та пластиків
• Засіб для очищення поверхонь що 

склеюються

Особливості
• Засіб для очищення поверхонь що 

склеюються
• Відмінний промотор адгезії для 

металевих та пластикових поверхонь
(разом з DINITROL 550 Multiprimer) 
або для прямого скління транспортних 
засобів (разом з DINITROL 538 Plus)

• Підкріплює довготермінову безпеку 
встановленого скла клеями DINITROL

Застосування / Спосіб використання
Активатор DINITROL 520 наноситься за 
технологією «протерти / витерти», тобто на 
першому етапі - безворсовою тканинною 
серветкою, змоченою активатором DINITROL 
520, ретельно протерти керамічну поверхню 
скла. На другому етапі - зітріть залишки з 
поверхні, протерти чистою сухою тканиною.

Після змочування тканини ємність з 
активатором щільно закрити. У зв’язку з 
реагуванням з атмосферною вологою знов 
відкритий флакон повинен бути 
використаний протягом декількох днів. Після 
закінчення цього часу або ж, якщо DINITROL 
520 втратив прозорість та став молочного 
кольору, продукт повинен бути утилізований. 
Можлива бездіяльність активатора. З цим 
матеріалом повинні працювати тільки про-
фесійні виконавці.

Додаткова інформація:
За запитом можуть бути надані наступні 
копії документів:

• Паспорт безпеки матеріалу
• Таблиця попередньої обробки DINOL

Заходи безпеки
Відповідно до 1907/2006 ЄС, активатор 
DINITROL 520 повинен бути маркований: 
Символ: F, Зберігання від 0 до 35° C, у 
закритій упаковці та в сухому і провітрюва-
ному приміщенні.

DINITROL 520
Технічні подробиці

Технічні дані

Хімічна основа спиртові розчинни промотор адгезії

Колір прозорий

Час висихання прибл. 5 хвилин 1

В’язкість по Брукфілду 1 – 5 Пас

Густина, 23°C 800 ± 30 кг/м³

Метод нанесення тканини /паперові серветки

Температура нанесення + 5°C – 40°C

Точка спалаху < 21°C

Розхід прибл. 50 г/м²

Інтервал часу активності поверхні мін. 10 хвилин 1

макс. 24 години

Термін придатності при зберіганні 12 місяців

Упаковка 30 мл флакон, 250 мл флакон, 1 л флакон

1) 23°C / 50% в.в.
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