
DINITROL D 500 FW являє собою високоякісний універсальний 1-компонентний 
поліуретановий клей-герметик що добре заповнює зазори та затвердіває під впливом 
атмосферної вологи з подальшим формуванням в довговічний та міцний еластомер. 
DINITROL D 500 FW призначений для прямої вклейки стекол, конструкційного 
з’єднання та герметизації в будівництві і ремонті автомобілів, комерційних 
транспортних засобів та залізничного транспорту соціального призначення.

» Схвалений Виробниками комплектного обладнання/ОЕМ

» Чудові робочі характеристики

» Дуже хороші властивості стабільності форми

» Висока еластичність

» Відсутній розчинник та полівінілхлорид

» Стійкий до старіння та впливу атмосферних умов

» Слабкий запах

Універсальний 1-компонентний поліуретановий
клей-герметик, що затвердіває під впливом 
атмосферної вологи

DINITROL D 500 FW

DINITROL D 500 FW

Пневматичний пістолет для 
нанесення /витискання 600 мл 

SAM/3-SL
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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

АМ-ТЕХНОЛОГІЯ, Київ, вул. Сім’ї Сосніних, 9; Телефон/Факс: 8 (044) 501-40-47, 8 (044) 501-40-33; 
E-mail: dinitrol@amtech.com.ua; Web-сайт: www.dinitrol-ua.com

Арт.№ Об’єм Упаковка      Колір 

12440 600 мл       М’яка        чорний
   упаковка 

                                 /фольга



DINITROL D 500 FW
Технічні подробиці

Характеристики
DINITROL D 500 являє собою ви-
сокоякісний універсальний 1-компонентний 
поліуретановий клей-герметик що добре 
заповнює зазори та затвердіває під впливом 
атмосферної вологи з подальшим форму-
ванням в довговічний та міцний еластомер. 
DINITROL D 500 призначений для прямої 
вклейки стекол, конструкційного з’єднання 
та герметизації в будівництві і ремонті авто-
мобілів, комерційних транспортних засобів 
та залізничного транспорту соціального 
призначення. У поєднанні з відповідною по-
передньою підготовкою поверхні, наприклад, 
обробці ґрунтовками і / або активаторами, 
DINITROL D 500 застосовується і для інших

конструкційних клейових з’єднань, ха-
рактеризуючись особливо малою в’язкістю 
в порівнянні зі стандартним клеєм.

Застосування / Спосіб використання
DINITROL D 500 наноситься шляхом 
витискання з пакувальної тари, таких, як 
бочки, відра, м’якої упаковки (фольги).  Для 
спеціальних застосувань рекомендується 
провести попередні випробування. З цим 
матеріалом повинні працювати тільки про-
фесійні виконавці.

За запитом можуть бути надані наступні копії 
документів:

• Паспорт безпеки матеріалу

• Таблиця попередньої обробки DINOL

Зберігання
Зберігати при температурі від 0 ° C до 35 ° 
C в щільно закритій упаковці. Під час транс-
портування температура зберігання може 
короткочасно (від 2 до 4 днів) опускатися 
нижче або вище цих меж. У цьому випадку 
перед нанесенням матеріал необхідно 
витримати при кімнатній температурі: для 
бочок, відер і коробок з матеріалом що 
запакований в фользі потрібно 1-2 дні. Для 
одиночних упаковок з фольги від 3 до 4 
годин.

Інформація про безпеку та

охорону здоров’я міститься в

паспорті безпеки матеріалу або

етикетці на упаковці.

1) 23°C / 50% в.в.

Технічні дані

Хімічна основа поліуретан

Колір / консистенція чорна паста

Механізм затвердіння поглинання вологи з атмосфери

Густина прибл. 1200 кг/м³

Стабільність форми щойно нанесенного шву дуже хороша

Температура нанесення 10°C – 40°C (матеріалу)

Час утворення поверхневої плівки1 прибл. 35 хв

Час роботи з клеєм (придатності)1 прибл. 30 хв

Швидкість затвердіння прибл. 3 − 4 мм / 24 год

Твердість А за Шором прибл. 55

Міцність на розрив (DIN 53504) прибл. 9 MПa

Видовження при розриві (DIN 53504) прибл. 600%

Міцність на відрив (DIN 53515) прибл. 10 Н/мм

Міцність при зсуві (DIN EN 1465) прибл. 7 MПa

Модуль пружності (DIN 54451) прибл. 1.3 MПa

Електричний опір (DIN 60093) прибл. 106 Ωcм

Температура склування прибл. -40°C

Термостійкість
Короткочасно (прибл. 1год)

< 90°C
< 130°C

Термін придатності при зберіганні (нижче 25°С)
м’яка упаковка /фолія
відро /бочка

12 місяців
  6 місяців

Упаковка 600 мл /фольга, 20 л /відро, 200 л /бочка

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.
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