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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

DINITROL 445
Produkt wysokiej jakości,  
może być lakierowany  
Przeciw uderzeniom kamieni
DINITROL 445 to produkt na bazie tworzywa sztucznego i żywicy, który zapew- 
nia doskonałą ochronę przed uderzeniami kamieni i możne być lakierowany.

 » Szybkoschnący

 » Na bazie tworzyw sztucznych i żywic

 » Może być lakierowany

 » Odporny na sól drogową

DINITROL 445
Nr art. Rozmiar Opakowanie Kolor
11045 500 ml Aerozol Czarny
11019 1 L Pojemnik Czarny
11059 57 L Beczka Czarny
11345 200 L Beczka Czarny

Pistolet do mas natryskowych 
UBS 1-P DINITROL
Nr art. 1700700

Pistolet professjonalny do Produktów 
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 445
Informacje Techniczne

Opis produktu
DINITROL  445  został  opracowany  na  bazie  żywicy 
syntetycznej/plastiku i długotrwale zabezpiecza przed 
korozją  i  uderzeniami  kamieni.  Po  wyschnięciu  po- 
wierzchnie  są  odporne  na  środki  myjące  na  zimno 
na bazie wodorku węgla, kwasowe i zasadowe myjki 
wysokociśnieniowe  na  bazie  środków  powierzchni- 
owo czynnych, słoną wodę i sól drogową.

Obszary aplikacji
Produkt szczególnie nadaje się do pokrywania stopni 
wejściowych,  progów,  spojlerów,  tylnych  fartuchów 
i  nadkoli,  a  ze względu  na  efekt  tłumienia  dźwięku  
do wnętrz, bagażników, pokrywy komory silnika itp., 
gdzie produkty bitumiczne są nieodpowiednie.
Inne  obszary  zastosowania  to  pokrywanie  tylnych 
poszyć  w  celu  zmniejszenia  hałasu  powodowanego  
przez  grad  lub  deszcz,  lub  pokrywania  poszyć  
maszyny.

Sposób użycia
Obrabiana powierzchnia musi być czysta  i wolna od 
kurzu  i  smaru. Luźną rdzę należy usunąć.  Jeśli  chodzi 
o wżery korozyjne, z których nie można usunąć rdzy 
za  pomocą  pędzla,  zalecamy  obróbkę  wstępną  za 
pomocą  konwertera  rdzy.  Gładkie  powierzchnie 
lakierów  należy  przeszlifować  przed  pokryciem. 
DINITROL  445  jest  dostarczany  w  stanie  gotowym 
do  użycia.  Do  aplikacji  należy  użyć  pistoletu  do  
natrysku o dyszy w rozmiarze około 3 mm, który jest 
nakręcany  na  pojemnik,  dzięki  czemu  produkt  jest 
równomiernie  aplikowany  na  oczyszczoną  i  odtłusz-
czoną powierzchnię pod ciśnieniem powietrza 3 – 5 
bar. Grubość warstwy do 1 mm może być naniesiona 
na mokro  zgodnie  z procedurą aplikacyjną. Po apli-
kacji  pistolet  należy  dokładnie  wyczyścić,  ponieważ 
zablokowane pistolety mogą spowodować eksplozję 
pojemnika.  Jeśli  warstwa  produktu  nie  jest  jeszcze 
sucha, zapylenie i odpryski można usunąć ściereczką 

nasączoną  benzyną  ekstrakcyjną.  Zaschnięte  resztki 
można  usunąć  rozcieńczalnikiem  nitro  lub  szlifo-
waniem mechanicznym. W  razie  potrzeby  produkty 
można  po wyschnięciu  pokryć  standardowym  lakie-
rem samochodowym. Musi on być jednak całkowicie 
suchy przed nałożeniem lakieru.

Przygotowanie podłoża
Powierzchnia musi być czysta, sucha i wolna od korozji. 
Najlepiej nakładać na zagruntowane powierzchnie.

Aplikacja dwuwarstwowa
DINITROL  445 można  lakierować większością  popu-
larnych  lakierów,  lecz przed aplikacją  zaleca  się wy-
konanie testu.
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o 
kontakt z firmą DINOL GmbH.

Przechowywanie
Produkt należy przechowywać w temperaturze międ-
zy  10°C  -  25°C.  Jeśli  przechowywane  w  chłodnym  i 
suchym pomieszczeniu nieotwarte opakowania moż-
na przechowywać maksymalnie przez 2 lata.

Dane Techniczne
Kolor czarny

Baza żywica syntetyczna/plastik

Rozpuszczalnik rozpuszczalniki estrowe/aromatyczne

Zawartość ciał stałych ~ 58%

Gęstość 1.17 g/cm3

Temperatura zapłonu  - 4°C

Temperatura aplikacji 15°C – 25°C

Wydajność na m2 / 0,5 mm  ok. 700 g

Zalecana grubość warstwy na mokro 1250 µm

Test w komorze solnej  500 µm suchej powłoki – 500 h

Dostępne w 500 ml / 1 L / 57 L / 200 L

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


