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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

Uniwersalny produkt do zabezpieczenia 
podwozia
DINITROL 4942 to brązowy produkt na bazie bitumu do całkowitej lub 
częściowej aplikacji na pojazdach.

 » Odporny na chemikalia

 » Elastyczny w niskich temperaturach

 » Odporność na uderzenia kamieni

 » Długa żywotność

DINITROL 4942

DINITROL 4942
Nr art. Rozmiar Opakowanie Kolor
11188 1 L Pojemnik Brązowy

11186 60 L Beczka z 
plastikową 
wkładką

Brązowy

11185 60 L Beczka Brązowy

11184 208 L Beczka z 
plastikową 
wkładką

Brązowy

11183 208 L Beczka Brązowy
11482 900 L Kontener Brązowy

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 4942
Informacje Techniczne

Opis produktu
DINITROL 4942 to produkt do podwozi do obrób-
ki pojazdów podczas produkcji przy imporcie i na 
rynku wtórnym. Po nałożeniu na czystą, suchą po- 
wierzchnię przylega zarówno do powierzchni lakiero-
wanych, jak i pokrytych warstwą PCV lub podobnym 
materiałem. Cynk, guma i tworzywa sztuczne są cał-
kowicie nienaruszone przez produkt. 

Obszary aplikacji
Czysta i oszczędna aplikacja na linii produkcyjnej,  
na stacjach i w warsztatach jest wspierana przez łat-
wość w obróbce. Przeznaczony jest również do sto-
sowania na częściach zamiennych, maszynach oraz 
konstrukcjach żelaznych i stalowych w środowisku 
silnie korozyjnym. 

DINITROL 4942 jest również odpowiedni jako środek 
antykorozyjny do długotrwałego transportu lub ma-
gazynowania w ekstremalnych warunkach korozyj-
nych.

Sposób użycia
DINITROL 4942 może być aplikowany ręcznie lub  
automatycznie, metodą airless. Zalecana temperatu-
ra aplikacji i produktu to 15 – 30°C. 

Przygotowanie podłoża
Powierzchnia musi być czysta, sucha i wolna od  
korozji. DINITROL 4942 może być aplikowany w  
systemie dwuwarstwowym z np. DINITROL ML i  
DINITROL 3650 jako obróbką wstępną.

Aplikacja dwuwarstwowa
Nie aplikować nadmiernej ilości DINITROL 4942. 
Produkt nie może być lakierowany. W celu uzyskania 
dodatkowych informacji prosimy o kontakt z firmą 
DINOL GmbH.

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

Dane Techniczne
Kolor brązowy

Rodzaj warstwy twarda, woskowa

Gęstość w 23°C 1090 kg/m³

Lepkość w 23°C 800 mPas

Zawartość suchej masy 65% wagowo

Temperatura zapłonu 36°C

Zawartość aromatów w rozpuszczalniku < 0,5%

Zalecana grubość warstwy mokrej 700

Zalecana grubość warstwy 300 – 500

Czas schnięcia 6 – 12 godzin

Przyczepność w niskich temperaturach -20°C

Wpływ na lakier samochodowy brak

Usuwanie benzyna lakowa

Odporność na ciepło > 130°C

Test w komorze solnej 1500 godzin

Temperatura aplikacji 15 – 30°C

Dostępne w pojemnik 1 L / beczka 60 L / beczka 208 L /  
kontener 900 L

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


