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TECHNICKÝ LIST

Pružná RTV lepiaca a tesniaca hmota

Charakteristika: 

DINITROL 805 je neutrálne vytvr
množstve priemyslelných aplikácii
DINITROL 805 je charakteristický vysokou teplotnou odolnosťou
vibráciam, počasiu a chemickým látka
 

Oblasť použitia:  
  

DINITROL 805 sa využíva tam, kde je vyžadované zlepenie alebo tesnenie plôch v
chladiacich zariadeniach, alebo 
silami (vibrácie, nárazy, vlhkosť a chemické látky). Ďalšími
lepenie a tesnenie dielov v domácich spotrebičoch (napr. rúry a sklokeramické platne), tesnenie 
elektronických komponentov (nap
čerpadla, olejové vane, kryty vačkového hriadeľa, veka pr
DINITROL 805 dosahujeme optimálne
 

TECHNICKÉ ÚDAJE (tekutina):
Vlastnost 

Báza  
Farba 
Vzhľad 
Viskozita pri 25°C (EN 12092): 
Šmyková rychlosť (shear rate)  10 s ¯¹
Šmyková rychlosť (shear rate)  100 s ¯¹
Hustota³ ( DIN 51757) 
Tvorenie kože pri  23°C / 50% r.v.
Proces vytvrdnutia pri 23°C / 50% r.v.
Objemová zmena 
Hmotnostná stráta 
Rychlosť vytlačovania  (25°C, 5,5 bar, 3 mm 
tryska ) 
Skladovatelnosť 
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TECHNICKÝ LIST 

DINITROL 805 

Pružná RTV lepiaca a tesniaca hmota

vytvrdzujúci jednokomponentný RTV silikón vhodný pre
priemyslelných aplikácii. DINITROL 805  sa ľahko nanáša, má slabý

DINITROL 805 je charakteristický vysokou teplotnou odolnosťou, mechanickou silou a odolnosti voči 
a chemickým látkam.  

sa využíva tam, kde je vyžadované zlepenie alebo tesnenie plôch v
 tam kde je potrebné ochrániť elektronické komponenty pred vonkajšími 

silami (vibrácie, nárazy, vlhkosť a chemické látky). Ďalšími oblasťami použitia prípravku DINITROL 805 sú: 
domácich spotrebičoch (napr. rúry a sklokeramické platne), tesnenie 

(napr. akumulátorov), v autoopravárenstve (napr
jové vane, kryty vačkového hriadeľa, veka prevodoviek a čelné kryty) a

optimálneho tesnenia, ochrany a priľnavosti u širokej

(tekutina): 
Hodnota 

modifikovaný oxim silikón 
čierna 
tixotropná 

 
(shear rate)  10 s ¯¹ 
(shear rate)  100 s ¯¹ 

 
60.000 – 80.000 mPas  
15.000 – 25.000 mPas 
1,25 g/cm³ 

23°C / 50% r.v. 5 – 10 Min. 
i 23°C / 50% r.v. ca 3 mm / 24h 

5 – 7 % 
1 – 3 % 

(25°C, 5,5 bar, 3 mm 150 - 250 g / 15 sekúnd 

2 roky v 200 ml kovová tuba

O: 31736505, IČ DPH: SK2020005482 

Pružná RTV lepiaca a tesniaca hmota 

n vhodný pre použitie vo veľkom 
slabý zápach a nie je korozívny. 

, mechanickou silou a odolnosti voči 

sa využíva tam, kde je vyžadované zlepenie alebo tesnenie plôch v topiacich alebo 
kde je potrebné ochrániť elektronické komponenty pred vonkajšími 

oblasťami použitia prípravku DINITROL 805 sú: 
domácich spotrebičoch (napr. rúry a sklokeramické platne), tesnenie 

autoopravárenstve (napr. sacie potrubie, olejové 
iek a čelné kryty) a na tesnenie dverí. 

širokej škály materiálov. 

 

a 
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 TECHNICKÉ ÚDAJE (vytvrdeného 

Vlastnosť 

Koeficient predĺženia  (ASTM EB
Dielektrická konštanta  1MHz (ASTM D
Odolnosť proti roztrhnutiu (DIN 53504 S2)
Využitelnosť/obnoviteľnosť (DIN EN 27389)
Pomerne  pretiahnutie  (DIN 53504 S2)
Tvrdosť (Shore A) 
Teplotná odolnosť 
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eného prostriedku) při 23°C, 50% relatívnej

Hodnota 

(ASTM EB-31) 20 x 10¯5 K¯¹ 
tanta  1MHz (ASTM D-150) 2,8 

(DIN 53504 S2) ~ 2 N/mm² 
(DIN EN 27389) ~ 90 % 

(DIN 53504 S2) ~ 550 % 
~ 30 
- 60°C až +260°C 

O: 31736505, IČ DPH: SK2020005482 

při 23°C, 50% relatívnej vlhkosti: 


	TECHNICKÉ ÚDAJE (tekutina):

