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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

Transparentny beżowy, brązowy lub  
czarny płynny wosk o niskiej lepkości
DINITROL High Performance Wax to transparentny beżowy, brązowy lub czarny, 
hydrofobowy, silnie penetrujący wosk o niskiej lepkości do pokrywania i zabez- 
pieczania przed korozją pojazdów, takich jak ciężarówki i autobusy, a także innych 
obiektów, w których korozja stanowi problem. 

 » Woskowa warstwa

 » Odporność na ciepło

 » Wypieranie wody

 » Dobra odporność na korozję

 » Po godzinie od aplikacji przestaje się skraplać

DINITROL HIGH  
PERFORMANCE WAX

DINITROL HIGH  
PERFORMANCE WAX BRĄZOWY
Nr art. Rozmiar Opakowanie Kolor

11568 500 ml Aerozol Brązowy
11534 1 L Pojemnik Brązowy
11544 60 L Beczka Brązowy

DINITROL HIGH  
PERFORMANCE WAX CZARNY
Nr art. Rozmiar Opakowanie Kolor
11583 1 L Pojemnik Czarny
11582 60 L Beczka Czarny

DINITROL HIGH  
PERFORMANCE WAX 
TRANSPARENTNY BEŻOWY
Nr art. Rozmiar Opakowanie Kolor

11526 500 ml Aerozol Transparentny 
Beżowy

11525 1 L Pojemnik Transparentny 
Beżowy

11527 60 L Beczka Transparentny 
Beżowy

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 
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 HIGH PERFORMANCE WAX
Informacje Techniczne

Opis produktu
DINITROL High  Performance Wax  to wosk  o  niskiej 
lepkości do pokrywania i zabezpieczania przed koroz-
ją pojazdów, takich jak ciężarówki i autobusy, a także 
innych obiektów, w których korozja stanowi problem. 
Produkt  jest hydrofobowy i silnie penetrujący. Wosk 
dostępny  jest  w  transparentnym  beżu,  czerni  lub 
brązie. Ze względu na swój woskowy skład wykazuje 
również  właściwości  regeneracyjne.  Sucha  powłoka 
jest odporna na temperatury do 180°C, dzięki czemu 
produkt nadaje się również do zastosowań np. w ko-
morach silnika. Produkt po wyschnięciu nie sprawia 
żadnych  kłopotów  związanych  z  zapachem  przy 
wysokiej temperaturze.

Obszary aplikacji
Wosk  DINITROL  High  Performance  Wax  jest  stoso-
wany  do  zastosowań  wewnętrznych,  we  wnękach, 
komorach silnika i maskach silnika. Wzmacnia odpor-
ność na korozję pojazdów, maszyn i innych urządzeń.

Produkt doskonale nadaje się również do:
• produkcji samochodów
• produkcji autobusów
• produkcji przyczep
• warsztatów
• warsztatów blacharsko-lakierniczych
• przemysłu obróbki metali
• stoczni okrętowych

Sposób użycia
Produkt dobrze wstrząsnąć lub wymieszać przed uży-
ciem.  Powierzchnie  przeznaczone  do  lakierowania 
muszą być czyste, suche i wolne od rdzy, kurzu i tłus-
zczu. Wosk  DINITROL  High  Performance Wax może 
być aplikowany lekkim pistoletem do natrysku bezpo-
wietrznego ze specjalnymi rurkami przedłużającymi z 
dyszami, pistoletem pneumatycznym  lub pistoletem 
ciśnieniowym z ciśnieniem powietrza 3 - 6 bar. W ra-
zie potrzeby produkt może być  również wykończony 
poprzez wałkowanie lub lakierować. W zależności od 
zastosowania  produkt  można  rozcieńczyć  rozpusz-
czalnikiem. Produkt może być aplikowany bez  zapy-
lenia  i  zacieków. Brudne powierzchnie  i  zabrudzony 
sprzęt można łatwo wyczyścić rozpuszczalnikami. 

Przygotowanie podłoża
Powierzchnie powinny być  tak czyste, suche  i wolne 
od korozji, jak to tylko możliwe. Wszelkie luźne ślady 
korozji należy usunąć.

Aplikacja dwuwarstwowa
Wosk DINITROL High Performance Wax nie  jest  pr-
zeznaczony  do  przelakierowywania.  Produkt  można 
naprawić,  aplikując  kolejną  jego  warstwę.  W  celu 
uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt 
z firmą DINOL GmbH.

Przechowywanie
Wosk  DINITROL  High  Performance  Wax  należy  
przechowywać  w  chłodnym  i  suchym  miejscu  w  
temperaturze  15  -  30°C.  Dzięki  temu  oryginalnie  
zamknięty  produkt  może  być  przechowywany  mak- 
symalnie 2 lata.

Dane Techniczne
Kolor transparentny beżowy, brązowy lub czarny

Rodzaj warstwy wosk

Gęstość w 23°C 850 kg/m3 (Spray 720 kg/m³)

Lepkość w 23°C 30 sekund

Zawartość suchej masy 47% wagowo (Spray 33%)

Temperatura zapłonu  25°C (Spray < 0°C)

Zawartość aromatów w rozpuszczalniku  < 0,5%

Zalecana grubość warstwy mokrej 100 – 200 μm

Zalecana grubość warstwy 50 – 100 μm

Czas schnięcia 90 minut

Przyczepność w niskich temperaturach - 25°C

Odporność na ciepło > 180°C

Test w komorze solnej  1000 godzin

Usuwanie benzyna lakowa

Wpływ na lakier samochodowy brak

Penetracja minimum 20 minut

Dostępne w aerozol 500 ml / pojemnik 1 L / beczka 60 L 

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


