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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 Metallic
Inhibitor korozji o długiej żywotności i 
odporności na wysokie temperatury
DINITROL Metallic to powłoka w kolorze brązu na bazie bitumu, stosowana 
głównie do zastosowań podwoziowych na rynku wtórnym.

 » Odporny na temperaturę

 » Elastyczny w niskich temperaturach

 » Odporny na uderzenia kamieni

 » Mający długą żywotność

DINITROL Metallic
Nr art. Rozmiar Opakowanie Kolor
11153 500 ml  Aerozol Brązowy
11152 1 L Pojemnik Brązowy
11151 60 L Beczka Brązowy
11150 208 L Beczka z plasti-

kową wkładką
Brązowy

11472 900 L Kontener Brązowy

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
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ZABEZPIECZENIE

DINITROL Metallic
Informacje Techniczne

Opis produktu
DINITROL  Metallic  to  produkt  do  podwozi  do  ob-
róbki  pojazdów  podczas  produkcji  przy  imporcie  i 
na rynku wtórnym. Po aplikowaniu na czystą, suchą 
powierzchnię przylega zarówno do powierzchni laki-
erowanych,  jak i pokrytych warstwą PCV lub podob-
nym materiałem. Cynk, guma i tworzywa sztuczne są 
całkowicie nienaruszone przez produkt.

Obszary aplikacji
Czysta  i  oszczędna aplikacja na  liniach,  stanowiskach 
i  w  warsztatach  naprawczych  jest  wspierana  przez 
łatwość w obróbce. Przeznaczony jest również do sto-
sowania  na  częściach  zamiennych,  maszynach  oraz 
konstrukcjach  żelaznych  i  stalowych  w  środowisku 

silnie korozyjnym. DINITROL Metallic jest również od-
powiedni  jako  środek  antykorozyjny  do długotrwałe-
go  transportu  lub  magazynowania  w  ekstremalnych  
warunkach korozyjnych.

Sposób użycia
DINITROL Metallic może być aplikowany ręcznie lub 
automatycznie,  bezpowietrznie.  Zalecana  tempera-
tura aplikacji i produktu to 15 – 30°C.

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

Aplikacja dwuwarstwowa
Nie  aplikować  nadmiernej  ilości  DINITROL Metallic. 
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 1090kg/m3 (Spray 750 kg/m³)

Lepkość w 23°C 800 mPas

Zawartość suchej masy  62% wagowo (Spray 25-30%)

Temperatura zapłonu 41°C (Spray > -20°C)

Zawartość aromatów w rozpuszczalniku < 0,5%

Zalecana grubość warstwy mokrej 700 μm (Spray 1100 μm)

Zalecana grubość warstwy 300 – 500 μm

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 aerozol 500 ml / 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.


