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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

Wysokowydajny konwerter rdzy  
o doskonałej penetracji
DINITROL RC 900 to konwerter rdzy, który aktywnie przekształca ją w stabilny 
organiczny związek żelaza. Nie zawiera ołowiu, cynku i chromu. Można go 
szlifować i lakierować.

 » Powłoka polimerowa tworząca się 
na przetworzonej rdzy

 » Doskonała penetracja

 » Łatwy w aplikacji

 » Może być lakierowany 

DINITROL RC 900 Spray

DINITROL RC 900 Spray
Nr art. Rozmiar Opakowanie Kolor
11008 400 ml Aerozol Bursztynowy
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DINITROL RC 900 Spray
Informacje Techniczne

Opis produktu
DINITROL  RC  900  to  konwerter  rdzy  na  bazie  orga-
nicznego  związku  chelatowego  i  żywicy  epoksydo-
wej.  DINITROL  RC  900  aktywnie  przekształca  rdzę 
na  podłożach w  stabilny  organiczny  związek  żelaza. 
Po wyschnięciu produktu tworzy się szczelna bariera 
chroniąca przed dalszą korozją. DINITROL RC 900 pe-
netruje rdzę 7 – 10 razy głębiej niż standardowe kon-
wertory rdzy. DINITROL RC 900 tworzy suchą i mocną 
powłokę adhezyjną, która jest odpowiednia jako pod-
kład pod lakiery i inne produkty antykorozyjne.

Obszary aplikacji
DINITROL RC 900 jest przeznaczony do stosowania na 
utlenionych częściach z żelaza.

Sposób użycia
Usuń rdzę, tłuszcz i brud szczotką drucianą, papierem 
ściernym  lub  metodą  piaskowania.  Rdza  i  kamień 
mogą  być  widoczne  tylko  jako  lekkie  zacienienie. 
Oprócz  rdzy  stal musi być  również wolna od kurzu  i 
tłuszczu. Ostrożnie wyczyść acetonem lub rozcieńczal-
nikiem do lakieru. Dobrze wstrząśnij puszką. Produkt 

należy  aplikować  w  kilku  kolejnych  warstwach  w 
odległości ok. 25 cm. Temperatura metalu nie pow-
inna być niższa niż 10°C. Materiał  jest pyłosuchy po 
godzinie, a w razie potrzeby można go pokryć kolejną 
warstwą.

Przygotowanie podłoża
DINITROL RC 900 należy aplikować na skorodowane 
powierzchnie. Luźną rdzę należy usunąć przed obróbką.

Aplikacja dwuwarstwowa
DINITROL RC 900 może być aplikowany z większością 
produktów  DINITROL  do  zapobiegania  korozji  oraz 
z  większością  popularnych  kompletnych  systemów 
lakierniczych. W  celu  uzyskania  dodatkowych  infor-
macji prosimy o kontakt z DINOL GmbH.

Przechowywanie
Okres ważności wynosi 18 miesięcy przy przechowy- 
waniu w  zamkniętych  pojemnikach w  temperaturze 
15 – 25°C.

Dane Techniczne
Kolor bursztynowy

Wygląd roztwór

Rodzaj warstwy twarda

Gęstość 0,9 g/cm3

Lepkość 118 cSt

Zawartość substancji stałych  16%

Zalecana grubość warstwy 130 µm

Wydajność ~ 60 g/m² na warstwę

Czas schnięcia 24 godziny w 20°C

Czas przechowywania 10 lat (od 15°C do 25°C)

Dostępne w aerozol 400 ml 

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


