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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 447
Szybkoschnący produkt do zabezpieczenia 
karoserii z dodatkami cynku
DINITROL 447 to produkt zabezpieczający przed uderzeniami kamieni ze 
wzmocnioną ochroną przed korozją.

 » Trwale elastyczny

 » Wzbogacony cynkiem

 » Elastyczny

 » Może być lakierowany 

 » Odporny na sól drogową

DINITROL 447
Nr art. Rozmiar Opakowanie Kolor
11012 500 ml Aerozol Czarny
11013 1 L Pojemnik Czarny
11024 1 L Pojemnik Szary
11052 208 L Beczka Czarny

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

Pistolet Profesjonalny 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



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 
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ZABEZPIECZENIE

DINITROL 447
Informacje Techniczne

Opis produktu
DINITROL 447 Protect Super to szybkoschnący prepa-
rat do ochrony karoserii na bazie gumy i żywicy. Wy-
raźnie mocniejsze zabezpieczenie przed powstaniem 
korozji uzyskuje się dzięki dodaniu cynku. Jony cynku 
zapobiegają też lub opóźniają powstawanie rdzy w 
obszarach, w których warstwa ochronna została us-
zkodzona. DINITROL 447 Protect Super nie zawiera 
agresywnych rozpuszczalników, takich jak chlorowa-
ne węglowodory (CFC/CHC), estry i ketony.

Obszary aplikacji
Produkt szczególnie dobrze nadaje się do zabezpiec-
zenia końcowego karoserii. DINITROL 447 Protect 
Super nie uszkadza powłok PCV, nie zawiera azbestu i 
bitumu, jest trwale elastyczny i odporny na uderzenia 

kamieni i sól drogową. Po całkowitym wyschnięciu DI-
NITROL 447 Protect Super może być pokrywany wszys-
tkimi lakierami konwencjonalnymi.

Sposób użycia
DINITROL 447 Protect Super jest aplikowany na 
suchą, wolną od kurzu i tłuszczu powierzchnię równo-
miernie i ruchem krzyżowym, stosując ciśnienie po-
wietrza 4 – 6 bar i odpowiedni pistolet do zabezpiec-
zenia podwozia. DINITROL 447 Protect Super można 
polakierować po całkowitym wyschnięciu. Zapylenie 
można usunąć ściereczką nasączoną benzyną lakową.

Przygotowanie podłoża
Powierzchnia musi być czysta, sucha i wolna od  
korozji.

Aplikacja dwuwarstwowa
DINITROL 447 Protect Super można lakierować 
większością popularnych lakierów, ale przed apli-
kacją zaleca się wykonanie testu, aby upewnić się, 
że działa poprawnie. W celu uzyskania dodatkowych 
informacji prosimy o kontakt z firmą DINOL GmbH.

Przechowywanie
Produkt należy przechowywać w temperaturze między 
15°C - 30°C. Okres przydatności do użycia nieotwartych 
opakować wynosi 2 lata.

Dane Techniczne
Kolor czarny, szary

Baza żywica/guma

Ciężar właściwy ok. 1 g/ml

Zawartość substancji stałych ok. 50%

Temperatura pracy 10 – 25°C

Rozpuszczalność w wodzie nierozpuszczalny w wodzie

Możliwość lakierowania po dokładnym wyschnięciu

Zalecana grubość warstwy na mokro 1000 μm

Test w komorze solnej DIN 50021 ponad 400 h

Okres przechowywania 24 miesiące

Dostępne w pojemnik 1 L / beczka 208 L

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


