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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

Trwały produkt do zabezpieczania wnęk o 
bardzo szerokim spektrum zastosowań
DINITROL PENETRANT LT to produkt na bazie wosku i żywicy o bardzo szerokim 
zakresie zastosowań.

 » Powłoka wzmocniona żywicą ropopochodną

 » Zwiększona odporność na zużycie

 » Zastosowania do wnęk i powierzchni otwartych

DINITROL Penetrant LT

DINITROL Penetrant LT
Nr art. Rozmiar Opakowanie Kolor

11470 500 ml Aerozol Transparentny 
beżowy

11080 1 L Pojemnik Transparentny 
beżowy

11078 60 L Beczka Transparentny 
beżowy

11077 208 L Beczka Transparentny 
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 (nie dotyczy produktu w aerozolu)
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ZABEZPIECZENIE

DINITROL Penetrant LT
Informacje Techniczne

Opis produktu
DINITROL PENETRANT LT jest przeznaczony do stoso-
wania na otwartych powierzchniach, a także we wnę-
kach drzwi i innych części samochodów osobowych, 
ciężarowych i autobusów. DINITROL PENETRANT LT 
jest również przeznaczony do stosowania na części-
ach zamiennych itp., które są przechowywane przez 
długi czas lub transportowane w bardzo korozyjnych 
warunkach atmosferycznych.

Obszary aplikacji
DINITROL PENETRANT LT może być aplikowany zarów-
no na wnęki, jak i do wstępnej obróbki podwozi przed 
aplikacją produktów bitumicznych DINITROL. Może 
być również stosowany do powierzchni otwartych i 

półotwartych dzięki wzmocnionej warstwie, która jest 
bardziej odporna na uszkodzenia mechaniczne niż 
inne popularne woski do profili zamkniętych.

Sposób użycia
DINITROL PENETRANT LT jest aplikowany przez nat-
ryskiwanie ręcznym lub półautomatycznym sprzętem 
i nadaje się do aplikacji zarówno metodą airmix, jak 
i airless. Temperatura aplikacji powinna wynosić od 
15 do 30°C.

Przygotowanie podłoża
Powierzchnia powinna być czysta, sucha i wolna od 
luźnej korozji.

Aplikacja dwuwarstwowa
DINITROL Penetrant LT może być aplikowany w  
systemie dwuwarstwowym z dowolnym produktem 
bitumicznym na podwozia DINITROL. W celu uzys-
kania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z 
DINOL GmbH.

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

Dane Techniczne
Kolor transparentny beżowy

Rodzaj warstwy woskowa

Gęstość w 23°C 860 kg/m³

Lepkość w 23°C (DIN 4) 18 sekund

Zawartość suchej masy 52% wagowo

Temperatura zapłonu 40°C

Zawartość aromatów w rozpuszczalniku < 1%

Zalecana grubość warstwy 60 µm

Zalecana grubość warstwy mokrej 150 µm

Czas schnięcia 2 godziny

Odporność na ciepło > 90°C

Przyczepność w niskich temperaturach - 40°C

Test w komorze solnej 1000 godzin

Penetracja w szczelinach o szerokości 50 μm > 30 mm

Wpływ na lakier samochodowy brak

Usuwanie benzyna lakowa

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

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


