
Універсальна ґрунтовка DINITROL 550 є ґрунтовкою чорного 

кольору на основі розчинника, яка висихає фізичним та реагентно 

активним шляхом. Ґрунтовка призначена для попередньої обробки 

різних металів та пластиків, а також деяких лакофарбових 

покриттів. Для покращення адгезії, перед нанесенням чорної 

грунтовки DINITROL 550 поверхню обробіть адгезійним 

промотором DINITROL 520.

DINITROL 550
Ґрунтовка для металів та пластиків

» �Попередня обробка пофарбованих поверхонь

» Підсилює адгезію до металів та пластиків

» Сумісний з усіма поліуретановими 

» З використанням клейової системи DINITROL 

підтримує довготривалу безпеку з’єднань

DINITROL 550  
Multiprimer 
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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

клеями DINITROL

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

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

РУКАВИЧКИ НІТРИЛОВІ
ПРОМИСЛОВІ

Арт.№ Об’єм Упаковка      Колір 

12137    30 мл Флакон Чорний

12138  250 мл Флакон Чорний

12139        1 Л Флакон Чорний



Інформація про безпеку та

охорону здоров’я міститься в

паспорті безпеки матеріалу

або етикетці на упаковці.

Характеристики

Універсальна ґрунтовка DINITROL 550 

Multiprimer є ґрунтовкою чорного кольору на 

основі розчинника, яка висихає фізичним та 

реактивним шляхом. Ґрунтовка призначена 

для попередньої обробки різних металів та 

пластиків, а також деяких лакофарбових 

покриттів. Поверхні повинні бути чистими, 

сухими та не мати слідів мастил, олив та 

пилу. У більшості випадків, для посилення 

адгезії, ми рекомендуємо поверхню 

зашліфувати (заматувати) абразивним, дуже

дрібнозернистим, папером або Scotch brite.

До нанесення чорної грунтовки DINITROL

550 поверхню необхідно обробити

адгезійним промотором DINITROL 520. Для

забезпечення адгезії та сумісності матеріалів

рекомендується провести попередні тести і 

дослідження з реальними поверхнями та в

реальних умовах. 

Переваги матеріалу:

• Попередня обробка різноманітних ЛКП

Підсилює адгезію до різноманітних 

металів та пластиків

• Сумісний з усіма поліуретановими 

клеями DINITROL

• корозійний захист для дрібних 

подряпин ЛФП 

Особливості

• Грунтовка в комбінації з активатором 

DINITROL 520 як промотор адгезії, 

захист від корозії

• Відмінне підсилення адгезії до 

металів та пластиків 

• З використанням клейової системи 

DINITROL підтримує довготривалу 

безпеку з’єднань 

Застосування

Перед застосуванням ємність з ґрунтовкою

DINITROL 550 ретельно збовтати до появи 

виразного стуку кульок всередині.

Продовжуйте збовтувати банку ще протягом

хвилини. Ґрунтовка DINITROL 550 може

наноситися вручну фетровим аплікатором

та / або відповідним інструментом. Через

реакційну здатність ґрунтовки з вологістю

вона повинна бути використана протягом

7-ми днів з моменту першого відкриття

ємності (при належній герметизації). З цим

матеріалом повинні працювати тільки

професійні виконавці.

Додаткова інформація:

За запитом можуть бути надані наступні

копії документів:

• Паспорт безпеки матеріалу

• Таблиця попередньої обробки DINOL

Зберігання / безпека

Відповідно до 1907/2006 ЄС, ґрунтовка 

DINITROL 550 повинна бути маркована: 

Символ: F,  Xn. Зберігання від 0 до 35° C, у 

закритій упаковці та в сухому і 

провітрюваному приміщенні.

DINITROL 550 Multiprimer
Технічні подробиці

 Технічні дані

Хімічна основа Реактивні поліуретанові аддукти

Колір чорна рідина

Час висихання > 5 хвилтн1

Вміст твердих речовин 35 ± 2%

В’язкість по Брукфілду 15 – 25 мПа.с

Густина, 23°C 980 ± 20 кг/м³

Метод нанесення фетровий аплікатор / пензлик

Температура нанесення + 5°C до 40°C

Точка спалаху < 21°C

Інтервал часу активності поверхні мін. 10 хвилин1

макс. 24 години

Розхід приблизно 150 г/м²

Термін придатності при зберіганні 12 місяців

Упаковка 30 мл флакон, 250 мл флакон, 1000 мл флакон

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


