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Wszystkie dane i zalecenia są wynikiem starannych testów przeprowadzonych przez nasze laboratorium. Można je uznać jedynie za rekomendację, która odpowiada poziomowi dzisiejszej 
wiedzy. Dane te podane są w dobrej wierze. Jednak ze względu na różnorodność możliwych zastosowań i metod pracy nie jesteśmy w stanie przejąć żadnej odpowiedzialności ani zobowiązań 
wynikających z niewłaściwego użytkowania naszych produktów. W związku z tym umowny stosunek prawny jest nieuzasadniony i nie ma żadnych wtórnych zobowiązań wynikających z 
jakichkolwiek umów kupna.

ZABEZPIECZENIE

Inhibitor korozji do uszczelniania profili  
zamkniętych o długiej żywotności
DINITROL 1000 to produkt na bazie wosku polietylenowego, który nadaje  
się do zabezpieczania profili zamkniętych i wstępnej obróbki przed m.in. 
DINITROL 2000 A, kiedy ten jest nakładany na podwozie.

 » Znakomita penetracja

 » Wysoce hydrofobowy

 » Znakomite właściwości w niskich temperaturach

 » Zmywalny

 » Smarowy

DINITROL 1000

DINITROL 1000
Nr art. Rozmiar Opakowanie Kolor
11076 500 ml Aerozol Transparentny 

Beżowy
11075 1 L Pojemnik Transparentny 

Beżowy
11073 60 L Beczka Transparentny 

Beżowy
11072 208 L Beczka Transparentny 

Beżowy

Pistolet do mas natryskowych 
HS 1-P DINITROL
Nr art. 1700500 

Pistolet do mas natryskowych 
UBS/HR GSI DINITROL
Nr art. 1701900

Pompa do pojemników 20 L DINITROL
Nr art. 1705100

Bezpowietrzna pompa 1:26 DINITROL
Nr art. 1705900

Wyposażenie
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ZABEZPIECZENIE

DINITROL 1000
Informacje Techniczne

Opis produktu
DINITROL 1000 to produkt na bazie wosku do profili 
zamkniętych. Ma bardzo dobre zdolności penetracji i 
pozostaje elastyczny przez bardzo długi czas. 

Obszary aplikacji
DINITROL 1000 zabezpiecza przed korozją w miejs- 
cach, w których może gromadzić się woda, np. profile 
zamknięte, drzwi, wahacze i ramy konstrukcji poja-
zdów. Części zamienne są trwale chronione przed 
korozyjnymi warunkami atmosferycznymi i mogą być 
przechowywane lub transportowane przez długi czas 
(np. transport morski). DINITROL 1000 jest stoso- 

wany głównie w systemie z produktami do ponowne-
go pokrycia (np. zabezpieczenie podwozia). 

Sposób użycia
DINITROL 1000 jest aplikowany ręcznym lub półau-
tomatycznym sprzętem i nadaje się do natryskiwania 
airmix lub airless. Temperatura aplikacji powinna  
wynosić 15 - 30°C.

Przygotowanie podłoża
Powierzchnia musi być sucha i czysta a luźną rdzę  
należy usunąć.

Aplikacja dwuwarstwowa
Produkt może być stosowany w systemie dwuwarst-
wowym razem z DINITROL 4941 / 4942 i DINITROL 
2000 A. DINITROL 1000 można naprawiać nałożeniem 
nowej warstwy. W celu uzyskania dodatkowych infor-
macji prosimy o kontakt z firmą DINOL GmbH.

Przechowywanie
Produkt należy przechowywać w temperaturze  
15 – 30°C. Okres przechowywania w oryginalnych 
nieotwartych opakowaniach wynosi 2 lata.

Dane Techniczne
Kolor transparentny beżowy

Rodzaj warstwy woskowa

Gęstość w 23°C 830 kg/m³

Lepkość w 23°C, DIN 4 18 sekund

Zawartość suchej masy 50% wagowo

Temperatura zapłonu 40°C

Zawartość aromatów w rozpuszczalniku < 1%

Zalecana grubość warstwy 40 μm

Zalecana grubość warstwy mokrej 100 μm

Czas schnięcia 2 godziny

Odporność na ciepło > 90°C

Przyczepność w niskich temperaturach -40°C

Usuwanie benzyna lakowa

Test w komorze solnej 500 godzin

Penetracja szczelin 50 μm > 30 mm

Przechowywanie 24 miesiące

Dostępne w pojemnik 1 L / beczka 60 L / beczka 208 L / kontener

Aby uzyskać wszystkie istotne porady  
dotyczące bezpieczeństwa, należy zapoznać  
się z kartą charakterystyki produktu lub 
etykietą na opakowaniu.


