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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 479
Odporny na zużycie inhibitor  
korozji o doskonałych właściwościach 
dźwiękochłonnych 
DINITROL 479 do aplikacji pędzlem, gruba powłoka do podwozi stosowana  
na szczególnie eksponowanych obszarach na spodzie pojazdów i innych  
przedmiotach.

DINITROL 479
Nr art. Rozmiar Opakowanie Kolor
11173 1 L Puszka Czarny
11528 190 L Beczka Czarny

Pędzel 1-P 30 mm DINITROL
Nr art. 1704700

Zestaw pędzli 10 szt. DINITROL
Nr art. 1715000

Wyposażenie

 » Silnie tiksotropowy

 » Niewiele rozpuszczalników aromatycznych

 » Doskonała dźwiękoszczelność
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ZABEZPIECZENIE

DINITROL 479
Informacje Techniczne

Opis produktu
DINITROL 479 to gęsty preparat antykorozyjny o „gu-
mowej” konsystencji, który tworzy bardzo twardą, 
elastyczną, odporną na zużycie warstwę ochronną o 
wyjątkowo dobrych właściwościach tłumienia dźwię-
ku. Produkt charakteryzuje się wysoką tiksotropią, 
zawiera niskoaromatyczny rozpuszczalnik, który nie 
uszkadza lakierów, tworzyw sztucznych i gumowych 
elementów samochodu. Gruba warstwa powłoki ma 
bardzo wytrzymałą strukturę, która wygląda jak skórka 
pomarańczy i bardzo dobrze pochłania hałas zew- 
nętrzny pochodzący z drgań części pojazdu, a także 
wytłumia dźwięk uderzeń kamieni i piasku. Produkt 
wytrzymuje duże zużycie mechaniczne, utrzymując 
doskonałe właściwości adhezyjne. DINITROL 479 to 
bardzo dobra alternatywa dla osłon nadkoli z twor-
zywa sztucznego lub filcu. Produkt posiada dobrą 
przyczepność do powierzchni lakierowanych i zagrun-
towanych, oryginalnego PCV i stali oraz zapewnia nie-
zawodną ochronę przed korozją. DINITROL 479 jest 
przeznaczony do wygłuszania i zabezpieczania przed 
korozją elementów podwozia, takich jak nadkola, 
listwy progowe wszelkiego rodzaju pojazdów, auto-
busów, ciężarówek, przyczep itp. 

Obszary aplikacji
DINITROL 479 jest przeznaczony do wygłuszania i 
ochrony przed korozją elementów podwozia, takich jak 
nadkola, listwy progowe wszelkiego rodzaju pojazdów, 
autobusów, ciężarówek, przyczep itp.  

Sposób użycia
DINITROL 479 jest nakładany za pomocą specjalnego 
sprzętu do natrysku airmix dla gęstych produktów 
lub pędzlem bądź szpachelką. Zaleca się aplikację 
produktu w 2 – 3 warstwach z minimalnym odstępem 
15 – 20 minut w temperaturze pokojowej 15 – 23°C. 
Dla optymalnego zabezpieczenia przed korozją  
powierzchnię można wstępnie pokryć produktem  
DINITROL ML, a silnie zardzewiałe miejsca za pomocą 
konwertorów rdzy DINITROL RC 800 lub DINITROL RC 
900. Zalecana temperatura aplikacji wynosi 15 – 30°C.

Przygotowanie podłoża
Powierzchnie powinny być czyste, suche i wolne od 
korozji. W przypadku wystąpienia korozji można 
nałożyć cienką warstwę DINITROL ML lub wosku  
DINITROL do ubytków.

Aplikacja dwuwarstwowa
Nie aplikować nadmiernej ilości. W celu uzyska-
nia dodatkowych informacji prosimy o kontakt z  
DINOL GmbH.

Przechowywanie
Produkt należy przechowywać w temperaturze między 
10°C - 30°C. Okres przydatności do użycia nieotwartych 
opakować wynosi 2 lata.

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

Dane Techniczne
Kolor czarny

Rodzaj warstwy elastyczna

Gęstość 1280 kg/m3

Zawartość nielotna 70%

Lepkość w 23°C 1200 mPas (fizyczna)

Temperatura zapłonu 40°C

Zawartość aromatów w rozpuszczalniku 0,5%

Zalecana grubość warstwy mokrej 2000 – 5000 μm

Zalecana grubość warstwy suchej 1000 – 2500 μm

Czas schnięcia 2 godziny

Przyczepność w niskich temperaturach - 20°C

Wpływ na lakier samochodowy brak

Odporność na ciepło > 110°C

Test w komorze solnej 1000 μm suchej warstwy, min. 1000 godz

Dostępne w puszka 1 L / puszka 5 L / beczka 208 L 
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