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Всі представлені дані та рекомендації є результатом 

ретельних досліджень, проведених в наших 

лабораторіях. Вони можуть розглядатися тільки як 

рекомендації, відповідно досвіду, накопиченого на 

сьогоднішній день. Дані надані сумлінно. Однак, у 

зв’язку з різноманіттям можливого застосування і 

технологій виробництва, ми не беремо на себе жодної 

відповідальності або зобов’язань, що випливають з 

використання нашого матеріалу.

All data and recommentions are the result of 

careful tests by our laboratories. They only can 

be considered as recommendation which  
correspond to the level of experience of today. 

The data are given in good faith. However, in 

view of the multiplicity of possible application 
and working methods we are not in a position to 

assume any responsibility or obligations 

deriving from the use of our products. 
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DINITROL 1000 
захист порожнин 
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 Характеристики:  

• Прозорий 
• Висока здатність проникнення 
• На основі поліетиленового воску 
• Високі властивості відштовхування води 
• Відмінна стійкість до низьких температур 
• Стійкий до змивання водою 

Застосування: 

DINITROL 1000 призначений для для обробки прихованих порожнин, дверей та інших 
місць автомобілів, вантажівок та автобусів. Матеріал виключно придатний для 
застосування в терміналах з імпорту-експорту, у виробництві вантажівок та автобусів, 
споживчому ринку.
DINITROLR 1000 також застосовується в якості тимчасового захисту різних запасних 
частин на час тривалого зберігання або їх транспортування в умовах агресивного 
середовища.  

Метод нанесення: 

DINITROL 1000 наноситься методом безповітряного або повітряного розпилення, 
ручним або напівавтоматичним обладнанням. Температура при нанесенні повинна бути 
між 15 та 30° С.
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DINITROL 1000 
захист порожнин 

Технічні властивості:  

Колір: від опалового до бежевого, прозорий 

Тип плівки: воскова 

Густина при 23°C: 830 кг/м³ 
В’язкість при 23°C, DIN 4:  18 с 

Вміст сухої речовини: 50% за вагою

Точка спалаху: 40°C 

Вміст ароматичних вуглеводнів: < 1% 

Рекомендована товщина шару: 40 мкм 

Рекомендована товщина мокрої плівки: 100 мкм 

Час висихання: 2 год 

Адгезія при низьких температурах: - 40°C 

Вплив на автомобільну фарбу: немає 

Очищення,видалення: уайт-спиріт 

Термостійкість: > 90°C 

Стійкість ло сольового туману: 500 год

Пенетрація, зазор 50 мкм: > 30 мм 

Інформація про безпеку та охорону здоров’я міститься в паспорті безпеки матеріалу або 
етикетці на упаковці.
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Упаковка:
500 мл Аерозоль, 1 Л Мінісервіс, 
60 Л Бочка, 208 Л Бочка, Контейнер


