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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 482
Rozpuszczalnikowa czarna powłoka  
do podwozia
DINITROL 482 to rozpuszczalnikowa, bitumiczna powłoka do podwozi  
stosowana do całości lub części podwozi. Nadaje się również do mniejszych  
zastosowań w warsztatach.

 » Czarna

 » Szybkoschnąca

 » Elastyczna w niskich temperaturach 

 » Odporność na uderzenia kamieni

 » Długotrwała uniwersalna ochrona przed korozją

 » Trwała

DINITROL 482
Nr art. Rozmiar Opakowanie Kolor
11015 1 L Pojemnik Czarny
11033 500 ml Aerozol Czarny
11369 208 L Beczka Czarny

Pistolet do mas natryskowych  
UBS 1-P DINITROL
Nr art. 1700700

Pistolet profesjonalny do produktów  
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 482
Informacje Techniczne

Opis produktu
DINITROL 482  to  czarny uniwersalny preparat anty-
korozyjny, dający użytkownikowi możliwość nakłada-
nia  powłoki  o  dużej  grubości.  DINITROL  482  został 
opracowany na bazie wosku/bitumu i zapewnia dłu-
gotrwałą ochronę przed korozją i odporność na ście-
ranie. Po wyschnięciu DINITROL 482 zapewnia gęstą, 
elastyczną,  czarną,  woskową  powłokę  o  wysokiej 
odporności na ścieranie i sól drogową.

Obszary aplikacji
DINITROL to powłoka do podwozia na bazie bitumu 
do zastosowań w warsztatach  i  innych miejscach, w 
których wykonuje się drobne aplikacje.

Sposób użycia
Produkt  nakłada  się  za  pomocą  ręcznego  pistoletu 
airmix  lub  bezpowietrznej  pompy  wysokociśnienio-
wej  (zalecany  airmix).  Przed użyciem DINITROL  482 
powierzchnie  powinny  być  dokładnie  oczyszczone 
w  celu  usunięcia  zanieczyszczeń,  oleju  i  pozostałoś-
ci  starych  powłok.  Na  strukturę  powierzchni  może 
wpływać zmiana ciśnienia powietrza i odległość nat-
ryskiwania. Jeśli wymagana jest gładka powierzchnia, 
materiał  można  rozcieńczyć  niskoaromatyczną  ben-
zyną  lakową. Zalecana  temperatura aplikacji wynosi 
15-30°C.

Przygotowanie podłoża
Może być aplikowany w systemie dwuwarstwowym z 
np. DINITROL ML lub DINITROL 3650.

Przechowywanie
Produkt  należy  przechowywać w  temperaturze między 
15°C - 25°C. Jeśli przechowywane w chłodnym i suchym 
pomieszczeniu  nieotwarte  opakowania  można  prze-
chowywać maksymalnie przez 2 lata.

W  celu  uzyskania  dodatkowych  informacji  prosimy  o 
kontakt z firmą DINOL GmbH.

Dane Techniczne
Kolor czarny

Rodzaj warstwy twarda, woskowa

Gęstość w 23°C 1090 kg/m3

Lepkość w 23°C  500 mPas

Zawartość suchej masy  62% wagowo

Temperatura zapłonu 9°C

Zalecana grubość warstwy suchej 300 – 1000 µm

Czas schnięcia 0,5 – 4 h

Przyczepność w niskich temperaturach - 20°C

Wpływ na lakier samochodowy  brak negatywnego wpływu

Usuwanie benzyna lakowa

Odporność na ciepło > 130°C

Test w komorze solnej  500 μm suchej powłoki – 500 h

Temperatura aplikacji 15 – 30°C

Dostępne w aerozol 500 ml / pojemnik 1 L / beczka 208 L 

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


