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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

Uniwersalne zabezpieczenie na bazie wody
DINITROL 977 to półtransparentna, płynna powłoka antykorozyjna na bazie  
wody do zabezpieczania obszarów wnęk w samochodach, ciężarówkach, auto- 
karach i innych obiektach lub miejscach, w których wymagana jest powierzchnia 
zapobiegająca korozji.

 » Na bazie wody, przyjazny dla środowiska

 » Bardzo niski poziom LZO

 » Dobra penetracja

 » Bezwonny

 » Powłoka praktycznie nie klei się

DINITROL 977

DINITROL 977
Nr art. Rozmiar Opakowanie Kolor
11540 1 L Pojemnik Beżowy
11541 20 L Wiadro Beżowy
11572 25 L Wiadro Beżowy
11565 60 L Beczka z   

plastikową 
wkładką

Beżowy

11557 208 L Beczka z   
plastikową 
wkładką

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



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 977
Informacje Techniczne

Opis produktu
DINITROL 977 to półtransparentna, wodna, płynna 
powłoka antykorozyjna do zabezpieczania obszarów 
wnęk w samochodach, ciężarówkach, autokarach i 
innych obiektach lub miejscach, w których wymaga-
na jest powierzchnia zapobiegająca korozji. Produkt 
jest hydrofobowy i ma bardzo dobre właściwości 
penetrujące. Po wyschnięciu na powierzchni pozost-
aje woskowa powłoka, która ma dobrą odporność 
na temperaturę do ok. 120°C i prawie nie się klei. Po 
wysuszeniu DINITROL 977 nie wydziela nieprzyjem-
nych zapachów podczas nagrzewania się światłem 
słonecznym lub ciepłem silnika, jak ma to miejsce 
w przypadku konwencjonalnych wosków do profili 
zamkniętych.

Obszary aplikacji
DINITROL 977 jest stosowany jako powłoka anty-
korozyjna do ochrony obszarów wnęk i profili zam-
kniętych, takich jak drzwi, pokrywy komory silnika, 
belki poprzeczne, wzmocnienia itp. w samochodach 
osobowych, ciężarówkach i autokarach lub jako uni-
wersalny produkt antykorozyjny do maszyn, części 
maszyn i innych narzędzi. Produkt jest również dos-
konałym ogólnym produktem antykorozyjnym w:
• przemyśle samochodowym
• budowie autobusów i autokarów
• budowie przyczep
• garażach, warsztatach
• warsztatach blacharskich
• przemyśle metalowym
• budowie statków

Sposób użycia
Przed użyciem wstrząsnąć lub dokładnie wymieszać 
produkt. Obrabiane powierzchnie powinny być wolne 
od luźnej korozji, ale dopuszcza się aplikowanie na 
powierzchniach skorodowanych, lekko wilgotnych  
i lekko zaolejonych. DINITROL 977 może być apliko-
wany lekkim pistoletem do natrysku bezpowietrznego 
lub za pomocą pistoletu airmix o ciśnieniu powietrza 
2 – 5 bar. W razie potrzeby produkt można również 
użyć w systemie zanurzeniowym. W zależności od  
zastosowania produkt można rozcieńczyć wodą. 
Produkt może być aplikowany bez zapylenia i zacie- 
ków. Zanieczyszczone powierzchnie i zanieczyszc- 
zony sprzęt można po prostu wyczyścić wodą „na 
świeżo”. DINITROL 977 może być używany razem z 
DINITROL 449 w aplikacji dwuwarstwowej. Kiedy jest 
to zrobione, grubość powłoki DINITROL 977 nie pow-
inna być większa niż 50 mikronów na mokro. Zalecana 
temperatura aplikacji i produktu to 15 – 30°C.

Przygotowanie podłoża
Powierzchnia powinna być sucha, czysta. Niewielka 
korozja na powierzchni nie stanowi problemu.

Aplikacja dwuwarstwowa
DINITROL 977 może być aplikowany z DINITROL 449  
w systemie 2-warstwowym. W celu uzyskania do- 
datkowych informacji prosimy o kontakt z firmą  
DINOL GmbH.

Przechowywanie
Temperatura przechowywania wynosi 15 – 30°C,  
okres przydatności 12 miesięcy.

Dane Techniczne
Kolor (standardowy) transparentny beżowy

Konsystencja płynna 

Metoda utwardzania/wiązania odparowanie wody / koalescencja

Lepkość w 20°C ok. 300 mPas

Baza surowcowa woda, woski, emulgatory i dodatki

Ciężar właściwy (20°C), DIN 51757 ok. 1,0 kg/litr

Czyszczenie za pomocą woda, mechaniczne, rozpuszczalnikowe (utwardzone)

Rozpuszczalnik woda

Zawartość substancji stałych (DIN 53216)  
(3 godz. w 120°C)

ok. 42 %

Odporność na temperaturę (utwardzane) -30°C – 120°C

Odporność (20°C), utwardzony woda, mgła solna, olej, lekkie zasady i kwasy

Zużycie ± 0,05 kg/m2 (50 μm mokrej warstwy)

Suchy w dotyku (20°C, 65% RH) 1-2 godz. przy 100 μm mokrej warstwy

Całkowicie wysuszony  
(20°C, 65% wilgotności względnej) 

6-12 h

Test w komorze solnej (DIN 50021) > 1000 godzin, Ri 0 przy 50 μm suchej warstwy

Test zginania (DIN 53152, 70°C) Brak pęknięć, brak utraty przyczepności

Test zginania (DIN 53152, -30°C) Brak pęknięć, brak utraty przyczepności

Przyczepność Na różnych metalowych powierzchniach

Opakowanie Na życzenie

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


