
 

Popis výrobku 
Dichtol je vyzkoušený jednosložkový systém, který 

je připraven k okamžitému použití. 
Jeho podstatou je správně zvolený vztah rozpouštěcí 
látky a polymeru. Jednoduché a mnohostranné 
použití (natírání, nástřik, injektáž, ponoření) 
umožňuje spolehlivou impregnaci netěsných odlitků.  
Těsní malé (0,1mm), nebo velké póry (do 0,5 mm). 
Dichtol rovněž zajistí tlaku těsnost u opotřebených 

dílů. Zvláště je vhodný k utěsnění místních 

netěsností, kde lze provést impregnaci přímo na 

místě. Tím odpadávají dlouhé čekací a dodávací 

lhůty, které jsou obvyklé pro impregnaci dílů po 

demontáži. 

Výhody výrobku 

*  Mnohostranné možnosti aplikace 
  -  ponořováním     
  -  natíráním štětcem 
  -  injektáž 
  -  nástřikem (stříkání sprejem) 
*  Možnost průběžné sériové impregnace 
*   U strojních sestav možnost opravy jednoho dílu 
*  Malé investiční náklady 
*  Zlepšená možnost lakování 
*  efektivní spotřeba materiálu 

*  Dočasná korozní ochrana (ochrana při transportu) 
*  Všeobecně použitelný 
*  Je bezbarvý 
*  Žádné čekací a dodací doby 
*  Schválení pro použití v potravinářství a pro pitnou 
vodu 

Dichtol byl schválen Institutem hygieny Ruhrské 

oblasti na nezávadnost pro kontakt s potravinami a 

pitnou vodou. Výroba je od roku 1886 výhradně 

v Německu, tím můžeme zaručit stejnou kvalitu. 

 

 
Při kapilárně aktivní impregnaci pomocí Dichtolu je 

teplotně, fyzikálně a chemicky vysoce aktivní polymer 
s těkavými látkami nanesen na povrch. V důsledku 
vysoké kapilární aktivity Dichtolu vniká polymer do 

hloubky odlitku a zde dochází k vytvrzení. Vytvrzený, 
tvrdý  a elastický výkonný polymer  vyztuží odlitek a 
spolehlivě ho utěsní i při měnících se teplotách. 

Sortiment výrobků 
 
WFT                          Velikost pórů od 0 do 0,1mm, tepelná 

odolnost do 300°C 

                                  1532   FL (tekutý) 

                                  2087   Sprej 

 

WFT Makro              Velikost pórů od 0,1 do 0,5 mm, 

tepelná odolnost do 300°C 

                                  1546   FL (tekutý) 

                                  2088   Sprej 

 

HTR                          Velikost pórů od 0 do 0,1 mm, tepelná 

odolnost do 500°C při  

                                  vytvrzování  za tepla při 250°C po dobu  

                                  3 hodin                                                          

                                  0977  FL (tekutý) 

 

Hydro                       Velikost pórů do 0,5 mm pro tloušťky                                                                                                                               

                                  stěn menší než 5 mm 

                                  výrobek je na základě vody 

                                  1524 

                               
Čistič povrchu        Po impregnaci Dichtolem odstraňuje na                                                               

                                 Na povrchu povrchový film,nelze 

                                 použít pro typy Hydro a HTR 

                                 1009 FL (tekutý) 

                                 Všechny typy Dichtolů na základě  roz- 

                                 pouštědla jsou bez silikonů.                                                                                                                                                                 

                                 (výjimkou je Hydro). Při práci s kovový-  

                                 mi díly  nevzniká koroze                            

Ředidlo                    K regulaci viskozity typů: 

                                 1285 pro WFT a WFT Makro 
                                 1307 pro HTR 

 

Skladovatelnost       min. 12 měsíců  v uzavře- 
ných nádobách, skladovat na chladném a 
suchém místě 
Velikost balení    1 LITR  
                               5 LITR 
                             10 LITR 
                           200 LITRÚ 



 

 

APLIKACE        
 

 

 

 
   minut                        minut                      minut                minut 

            lehká/plná (hod.) 

APLIKACE            máčení 

                           stříkání 

                 Injektáž-plnění 

                Stříkání sprejem 

                Stříkání v kabině 

   Doba máčení/  tlouštka stěny  

               do 5 mm 

               5 – 10 mm 

              10 – 15 mm 

                        >15 mm 

Zaschnutí povrchu (minut) 

Povrchová tlouštka filmu/ mikron 

Vytvrzení (hod.) zatížitelnost 

                      do 5 mm 

                      5 – 10 mm 

                  10 – 15 mm 

                    .> 15 mm 

TECHNICKÁ DATA 

Velikost porů 

Trvalá tepelná odolnost°C 

Krátkodobá tepelná odolnost°C 

Pevnost v tlaku (ba) 

Viskozita DIN53211 pohárek +23°C (sek.) 

Příprava 
Volné zbytky nečistot, cizí částice a tuky odstranit z pórů 
pomocí DIAMANT Reiniger. Impregnovaná plocha mu- 
sí být bez oleje a vody. Zaolejované díly pořádně očistit. 
Vlhké díly sušit v peci, aby se vypařila voda. Vodu, olej 

nebo jiné tekutiny z dílů odstranit před zpracováním 

 

Možnosti použití 
 

Stříkání: Dichtol 4 x během asi 1 minuty křížově 

nastříkat, aby bylo umožněno Dichtolu vniknout hluboko 

do pórů 

Natírání: Dichtol jemným štětcem křížově nanést  na 

impregnovanou plochu 4x během 1 minuty 

Injektáž: Hluboké otvory, závity, kanály, roury a komory 

lze Dichtolem jednoduše zaplnit injektáží, Dichtol pak 

zpět vylít do nádoby a dobře uzavřený uložit pro příští 

použití 

Ponoření: Dichtol naplnit do dobře uzavřené nádoby. Po 

impregnaci Dichtol zpět nalít do své nádoby a dobře 

uzavřený uložit pro příští použití 

Vytvrzení: Dichtol vytvrzuje chemicky při pokojové 

teplotě během několika hodin (cca 1 hod. na mm tloušťky 

stěny). Po cca 5 minutách je povrch dříve ponořených dílů 

suchý a tyto díly se mohou uskladnit nebo expedovat  

 

DIAMANT SERVIS-ROBERT KEINER 

Ul. dr. Steinera 273,  272 01 KLADNO 
Tel.:312 687061, tel/fax:312 683792 
e-mail: firma @diamant-servis.cz 
www.diamant-servis.cz 
www.tmeleni-lepeni.cz 

 

 

                                          WFT          WFTmakro        HTR   HYDRO        
                                              FL            sprej                FL             sprej                           FL                    FL 

                                          1532        2087         1546          2088                    0977             1524       

 
 
APLIKACE :            Máčení              x                -                         x               -                                 x                     x   
                                Stříkání              x                -                         x               -                                x                      x 
                  Injektáž- plnění              x                -                         x               -                                x                      x 
                  Stříkání sprejem             -                x                         -               x                                -                      - 
                  Stříkání v kabině            x                 -                         -               -                                 -                     x 

 
Doba máčení/tlouštka stěny              minuty                              minuty                           minuty          minuty 
                      Do 5 mm                             4                                           6                                     10                    10 
                      5 – 10mm                            8                                          10                                    15                   15 
                   10  - 15 mm                         13                                          15                                    20                   20 
                         >15 mm                         30                                          40                                    40                   40 

 
Povrchová tlouštka filmu (mikron)               3                                            8                                      4                   20 

 
Vytvrzení,(zatižitelnost) /hodin/                   lehká/ plná (hodin)                                     3 hodiny  
                          Do 5 mm                       6(24)                                     8(24)                       temperovat        8(24)   
                           5 – 10mm                   10(24)                                  12(24)                          při 250°C      14 (24) 
                         10 -15 mm                    17(48)                                  19(48)                                                 20(48) 
                            >15 mm                     24(48)                                   28(48)                                                 28(48) 

 
TECHNICKÁ DATA: 

 
Velikost porů  (mm)                              0 - 0,1                                 0,1 -0,5                         0 – 0,1             0 – 0,5 

 
Trvalá tepelná odolnost °C             -40/+300°C                         -40/+300°C                -40/500°C    -40+/200°C 
 

 
Krátkodobá tepelná odolnost         -40/+450/°C                      -40/+450°C               -40/+550°C   -40/+300°C 

 
Pevnost v tlaku (bar)                               350                                       300                                 350                150 

 
Viskozita DIN53211 pohárek+23°C(sek)                        13                                        17                                  12                   10 

http://www.diamant-servis.cz/

