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TECHNICKÝ LIST

Zaistenie závitov 

Charakteristika: 
DINITROL 806 zaistenie závitov 
galvanizovaných podkladoch a nerez alebo vysoko legovanej ocele
so strednou pevnosťou a vynikajúcou odolnosťou vo
certifikovaný podľa DVGW (DIN EN 751
a domácnostiach pre styk s pitnou vodou do 82°C.

 

TECHNICKÉ ÚDAJE (tekutina):
Vlastnosť 

Báza 
Farba  
Viskozita pri 25°C: Brookfield RVT
Vreteno/ ot/min: 3/ 2,5  
Vreteno/ ot/min: 3/ 20 
Hustota pri 25°C 
Bod vzplanutia 
Max. priemer závitu 
Max. zaplnenie medzier 
Skladovatelnosť  

 
TECHNICKÉ ÚDAJE (vytvrdeného prostri
Merané na skrutke M10 x 20 - 

Vlastnosť 

Počiatočná pevnosť po 
Funkčná pevnosť po 
Konečná pevnosť po 
Moment odtrhnutia (DIN 54454):
Moment pootočenia : 
Pevnosť v strihu (DIN 54452) : 
Teplotná odolnosť: 

 

Upozornenie: 

Bez predchádzajúceho otestovania neodporúčame používať 

ktoré sú v kontakte s horúcou vodou (>
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TECHNICKÝ LIST 

DINITROL 806 

Zaistenie závitov – stredná pevnosť

 vytvrdzuje bez prístupu vzduchu je velmi rychle, a to i na 
podkladoch a nerez alebo vysoko legovanej ocele. DINITROL 806 je viacúčelový materiál 

so strednou pevnosťou a vynikajúcou odolnosťou voči chemickým látkám a 
DVGW (DIN EN 751-1) a ANSI/NSF Standard 61 pre použitie 

pitnou vodou do 82°C. 
 

(tekutina): 
Hodnota 

Dimethakrylát ester 
modrá / fluorescenční 

i 25°C: Brookfield RVT  
4000 – 9000 mPas  
1500 -  3000 mPas 
1,12 g/cm³ 
> 100°C 
M 36 
0.25 mm 
1 rok 

TECHNICKÉ ÚDAJE (vytvrdeného prostriedku): zrenie pri 23°C, 50% relatívnej

 stupeň 8.8 fosfátovaný zinok - matica 0.8d  

Hodnota 

5 - 15 minutách 
0,5 – 1 hodine 
1 – 3  hodinách 

(DIN 54454): ~ 21 Nm (M10) 
~ 10 Nm (M10) 

ihu (DIN 54452) :  ~ 20 N/mm2 
- 55°C až +150°C 

Bez predchádzajúceho otestovania neodporúčame používať DINITROL 806 na závity z

(>40°C). 
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stredná pevnosť 

velmi rychle, a to i na 
DINITROL 806 je viacúčelový materiál 

či chemickým látkám a teplu. DINITROL 806 je 
ndard 61 pre použitie v komerčných objektoch 

    

zrenie pri 23°C, 50% relatívnej vlhkosti. 

 

na závity z medi alebo zliatin medi, 
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