
DINITROL 538 Plus - “однокрокова” ґрунтовка для приклеювання 

стекол на транспортних засобах. 

DINITROL 538 plus являє собою розчин чорного кольору, який 

висихає фізичним та хімічно активним шляхом, покращує адгезію 

поліуретанового клею з поверхнею скла та пофарбованою 

поверхнею при прямому вклеюванні, а також діє в якості захисту 

від ультрафіолетового випромінювання.

DINITROL 538 PLUS
«Однокрокова» та 
багатофункційна ґрунтовка

» Попередня обробка литих реакційних 

» Тривалий час застосування 

DINITROL 538 PLUS

АПЛІКАТОР ДЛЯ ПРАЙМЕРА 100 мм.
/100шт. Арт. No. PP-WST54А

АПЛІКАТОР ДЛЯ ПРАЙМЕРА 130 мм.
/50шт. Арт. No. PP-WST54

РУКАВИЧКИ НІТРИЛОВІ
ПРОМИСЛОВІ
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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

полімерів та ЛФП

» «Однокрокове» нанесення на керамічну 
поверхню скла

(без реакції протягом 3 місяців)

» Перешкоджає утворенню іржі в місцях 
з пошкодженим ЛФП

» Сумісний з усіма клейовими системами
DINITROL

Арт.№ Об’єм Упаковка      Колір 

12349   10 мл Алюмінієвий    Чорний
тюбик

12404      30 мл Флакон Чорний

12341      100 мл Флакон Чорний

12694      250 мл Флакон Чорний



Інформація про безпеку та

охорону здоров’я міститься в

паспорті безпеки матеріалу

або етикетці на упаковці.

Хаактеристики
DINITROL 538 plus це ґрунтовка, яка 
призначена для попередньої обробки 
відповідних поверхонь транспортного засобу 
при встановленні та заміні скла шляхом їх 
прямого вклеювання поліуретановими 
клеями, а також обробки інших поверхонь.
DINITROL 538 plus являє собою розчин 
чорного кольору, який висихає фізичним та 
хімічно активним шляхом, покращує адгезію
поліуретанового клею з поверхнею скла та 
пофарбованою поверхнею при прямому 
вклеюванні, а також діє в якості захисту від 
ультрафіолетового випромінювання.

Особливості
• «однокрокова» обробка керамічної

поверхні скла
• попередня обробка литих реакційних 

полімерів та ЛФП

• тривалий час використання (без реакції
протягом 3 місяців)

• корозійний захист для дрібних 
подряпин в ЛФП

• сумісний з усіма поліуретановими 
клеями DINOL

Застосування / Спосіб використання
Перед застосуванням ґрунтовки ретельно 
збовтайте ємність до появи виразного стуку 
кульок всередині. Продовжуйте збовтувати 
ще протягом хвилини. Ґрунтовка DINITROL 
538 plus може наноситися вручну 
фетровим аплікатором та / або відповідним 
інструментом.

Важливе зауваження:
Через свою реакційну здатність з вологою 
ґрунтовка повинна використовуватися про-
тягом одного тижня після відкриття флакону 
(за умови правильної герметизації).

DINITROL 538 plus не слід використовувати, 
якщо продукт залишався відкритим 
протягом тривалого часу. Щоб забезпечити
максимальну придатність, ємність слід 
щільно закривати відразу після кожного 
застосування. Цей продукт підходить тільки 
для досвідчених професійних користувачів.

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

• Паспорт безпеки матеріалу
• Таблиця попередньої обробки DINOL

Зберігання
Зберігати при температурі від 0 до 35°C в 
закритій ємності, в сухому та 
вентильованому приміщенні.

DINITROL 538 Plus
Технічні подробиці

Технічні дані

1) 23°C / 50% в.в.

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

Хімічна основа реактивні поліуретанові аддукти

Колір чорний

Густина 930 ± 20 кг/м3

В’язкість по Брукфілду 1 – 15 мПа.с

Вміст твердих речовин 28 ± 2%

Час висихання > 5 хвилин1

Точка спалаху < 21°C

Температура нанесення + 5°C − 40°C

Розхід приблизно 150 г/м²

Метод нанесення фетровий аплікатор / пензлик

Інтервал часу активності поверхні мін. 5 хвилин 1

макс. 72 години

Термін придатності при зберіганні 12 місяців

Адгезія поліуретанового клею до керамічної
поверхні скла при прямому вклеюванні:
• з активатором
• без активатора

хороша
хороша

Адгезія поліуретанового клею до:
• ЛФП та не пофарбованих поверхонь
• виробів з литих реакційних полімерів,

систем попереднього нанесення клею
та зварювальних швів

хороша
хороша


