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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

Solidne zabezpieczenie podwozia dla 
środowisk silnie korozyjnych 
DINITROL 4941 / 4941 CAR to powłoka stosowana do całkowitego lub 
częściowego pokrywania podwozi samochodów i innych pojazdów.

 » Jakość OEM

 » Odporna uniwersalna powłoka

 » Łatwy w aplikacji

 » Doskonała odporność na zużycie

 » Zabezpieczenie podzespołów

DINITROL 4941 / 4941 CAR

DINITROL 4941 / 4941 CAR
Nr art. Rozmiar Opakowanie Kolor
11163 500 ml Aerozol Czarny
11179 1 L Pojemnik Czarny
11160 5 L Wiadro Czarny
11178 20 L Wiadro Czarny
11177 60 L Beczka z plasti-

kową wkładką
Czarny

11176 60 L Beczka Czarny
11175 208 L Beczka z plasti-

kową wkładką
Czarny

11174 208 L Beczka Czarny
11480 900 L Kontener Czarny

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

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



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 
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ZABEZPIECZENIE

DINITROL 4941 / 4941 CAR
Informacje Techniczne

Opis produktu
DINITROL 4941 / 4941 CAR to długoterminowy pro-
dukt ochronny. Produkt pozostawia mocną, czarną 
powłokę o krótkim czasie schnięcia oraz dobrej przyc-
zepności i elastyczności na wszystkich powierzchniach 
metalowych, elementach gumowych i plastikowych.

Obszary aplikacji
DINITROL 4941 / 4941 CAR to produkt do podwozi do 
stosowania w obróbce pojazdów podczas produkcji, 
przy imporcie oraz na rynku wtórnym. Po nałożeniu 
na czystą, suchą powierzchnię przylega zarówno do 

powierzchni lakierowanych, jak i pokrytych warstwą  
PCV lub podobnym materiałem. Cynk, guma i twor-
zywa sztuczne są całkowicie nienaruszone przez pro-
dukt. Łatwość aplikacji i wysoka zawartość suchej 
masy zapewniają czystą i ekonomiczną obróbkę na 
linii. DINITROL 4941 / 4941 CAR jest również przez-
naczony do stosowania na częściach zamiennych, 
maszynach i konstrukcjach żelaznych i stalowych w 
środowisku silnie korozyjnym. DINITROL 4941 / 4941 
CAR może być również stosowany jako powłoka anty-
korozyjna do transportu i magazynowania w mocno 
korozyjnych warunkach.

Sposób użycia
DINITROL 4941 / 4941 CAR może być aplikowany  
ręcznie lub automatycznie, metodą airless lub airmix. 
Zalecana temperatura aplikacji i produktu to 15 – 30°C. 

Przygotowanie podłoża
DINITROL 4941 / 4941 CAR może być aplikowany  
bezpośrednio na czyste, suche i wolne od korozji  
powierzchnie. Jeśli występuje korozja, należy wcześ- 
niej zaaplikować DINITROL ML lub wosk do wnęk  
DINITROL.

Aplikacja dwuwarstwowa
Produkt nie może być lakierowany. W celu uzyskania 
dodatkowych informacji prosimy o kontakt z firmą 
DINOL GmbH.

Dane Techniczne
Kolor czarny

Rodzaj warstwy twarda, woskowa

Gęstość w 23°C ok. 1100 kg/m³

Lepkość w 23°C, DIN 4 800 mPas

Zawartość suchej masy 69% wagowo

Temperatura zapłonu 36°C

Zawartość aromatów w rozpuszczalniku 0,5%

Zalecana grubość warstwy mokrej 700 μm

Zalecana grubość warstwy 300 – 500 μm

Czas schnięcia 6 – 12 godzin

Przyczepność w niskich temperaturach -20°C

Usuwanie Rozpuszczalniki węglowodorowe

Odporność na ciepło 130°C

Odporność na mgłę solną, 300 μm 1500 godzin

Dostępne w pojemnik 1 L / wiadro 20 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.


