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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.

All data and recommentions are the result of 

careful tests by our laboratories. They only can 

be considered as recommendation which  
correspond to the level of experience of today. 

The data are given in good faith. However, in 

view of the multiplicity of possible application 
and working methods we are not in a position to 

assume any responsibility or obligations 

deriving from the use of our products. 
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DINITROL 460 

Характеристики: 

DINITROL 460 являє собою постійно еластичний, стійкий до ультрафіолетового випромінювання 
герметик з високим вмістом твердих речовин для будівництва та ремонту транспортних засобів. 
Ідеально підходить для герметизації ущільнювачів стиків між склом та кузовом, тобто стекол 
встановлених не прямим вклеюванням. DINITROL 460 також використовується для герметизації 
гумових профілів та кузова, при установці або ремонті люків. Після висихання залишається 
постійно м’яким та пластичним, не крихким та не впливає на хромовану, пофарбовану або 
гумову поверхні.

Метод нанесення: 

Поверхні повинні бути чистими, сухими та не мати слідів мастила, оливи і пилу.
Встановіть кінчик сопла між склом та гумовим ущільнювачем або кузовом та гумовим 
ущільнювачем і нанесіть герметик за допомогою відповідного для картриджа шприць-
пристосування.
Надлишок герметика зніміть пластиковим шпателем та протріть тканинною серветкою без 
ворсу змоченою уайт-спіритом. 

Технічні властивості: 

Основа: каучук / синтетична смола 

Колір: чорний 

Густина: 1.45 г/см³ 

Точка спалаху:  - 8°C 

Вміст твердих речовин: 71% 

Температурна стійкість: - 20 до +80°C 

Упаковка: 310 мл пластиковий картрідж  

Термін придатності при зберіганні: від 15°C до 25°C 
24 місяця  

Застереження:                                          легкозаймистий 

Інформація про безпеку та охорону здоров’я міститься в паспорті безпеки матеріалу або 
етикетці на упаковці. 
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герметик для ущільнювачів стиків між склом та кузовом


