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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

Zabezpieczenie przed uderzeniami  
kamieni na bazie wody
DINITROL 958 to preparat zabezpieczający przed uderzeniami kamieni  
na bazie wody i akrylu. Tworzy czarną, twardą powłokę, która bardzo dobrze 
zabezpiecza przed uszkodzeniami mechanicznymi. Po wyschnięciu nadaje się  
do lakierowania.

 » Na bazie wody

 » Jakość OEM

 » Tworzy szybkoschnącą, czarną, 
elastyczną powłokę

 » Przyjazny dla środowiska, bez rozpuszczalników 

 » Może być lakierowany

DINITROL 958

DINITROL 958
Nr art. Rozmiar Opakowanie Kolor
11545 1 L Pojemnik Czarny
11196 20 L Wiadro Czarny
11398 208 L Beczka Czarny

Pistolet do mas natryskowych HS 1-P  
DINITROL
Nr art. 1700500

Pistolet do mas natryskowych  
UBS/HR GSI DINITROL
Nr art. 1701900

Zestaw dysz do profili 
zamkniętych DINITROL
Nr art. 1702000 

Pompa do pojemników 20 L DINITROL
Nr art. 1705100

Bezpowietrzna pompa 1:26 DINITROL
Nr art. 1705900

Wyposażenie



Wszystkie dane i zalecenia są wynikiem starannych testów przeprowadzonych przez nasze laboratorium. Można je uznać jedynie za rekomendację, która odpowiada poziomowi dzisiejszej 
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ZABEZPIECZENIE

DINITROL 958
Informacje Techniczne

Opis produktu
DINITROL 958  to  szybkoschnący preparat do  zabez-
pieczania przed uderzeniami kamieni na bazie wody. 
DINITROL 958 zapewnia czarną elastyczną powłokę, 
która  skutecznie  chroni  karoserię  pojazdu  przed 
uderzeniami kamieni  i solą drogową. DINITROL 958 
jest przyjazny dla środowiska, ponieważ nie zawiera 
rozpuszczalników.

Obszary aplikacji
DINITROL 958 jest przeznaczony do obróbki samocho-
dów  osobowych,  busów,  autobusów,  ciężarówek  i  in-
nych  pojazdów,  aplikacji  na  linii  produkcyjnej  oraz  na 
rynku wtórnym. Produkt jest przeznaczony do ochrony 

najbardziej narażonych części pojazdu, takich jak progi, 
spojlery,  zderzaki,  nadkola  i  krawędzie. DINITROL 958 
po wyschnięciu można lakierować większością lakierów 
samochodowych.

Sposób użycia
DINITROL  958 można  aplikować  za  pomocą  pędzla,  
sprzętu nisko lub wysokociśnieniowego. Zaleca się na- 
trysk airless przy temperaturze produktu 15°C - 30°C.

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

Aplikacja dwuwarstwowa
DINITROL  958 można  lakierować większością  popu-
larnych  lakierów,  ale  przed  aplikacją  zaleca  się  wy-
konanie testu, aby upewnić się, że działa poprawnie.
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o 
kontakt z firmą DINOL GmbH.

Przechowywanie
Temperatura  przechowywania  wynosi  5  –  35°C,  
okres  przydatności  12  miesięcy.  Produkt  należy  
przechowywać  w  chłodnym  i  wolnym  od  wilgoci  
miejscu. Okres  przydatności  do  użycia  nieotwartych 
opakować wynosi 1 rok.

Dane Techniczne
Kolor czarny

Rodzaj warstwy elastyczna

Gęstość 1300 kg/m³

Lepkość w 23°C 7500 mPas

Zawartość suchej masy 63% wagowo

Zalecana grubość warstwy mokrej 700 μm

Zalecana grubość warstwy 200 – 300 μm

Czas schnięcia 45 min w optymalnych warunkach

Wpływ na lakier samochodowy  brak

Usuwanie woda i alkaliczny środek czyszczący

Odporność na ciepło > 100°C

Test w komorze solnej przy 300 μm > 1000 h

Okres przydatności 12 miesięcy

Dostępne w pojemnik 1 L / wiadro 20 L / beczka 208 L 

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


