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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. 

DINITROL Metallic Spray 
Захист днища кузова на восковій основі 

K
le

be
n 

&
 D

ic
ht

en
 Характеристики:  

DINITROL METALLIC є виключно тиксотропним антикорозійним матеріалом, який 
забезпечує довготривалий захист від корозії та абразивного зносу навіть в складних 
умовах. Після випаровування розчинника залишається міцна еластична воскова плівка 
коричневого кольору, яка забезпечує надійний захист. Плівка стійка до підвищених 
температур та зберігає свої властивості адгезії до поверхні у всіх звичайних 
фарбувальних та сушильних камерах.

Застосування: 

DINITROL METALLIC призначений для захисту днища кузова від корозії, який 
застосовується при будівництві та ремонті транспортних засобів. При нанесенні на чисту, 
суху поверхню він має гарну адгезію, як до пофарбованих поверхонь, так і покритих 
шаром полівінілхлориду або подібних матеріалів. 
Не має шкідливого впливу на цинк, гуму, пластик. Просте застосування та високий вміст 
сухих речовин забезпечує чисте та економне нанесення.  
DINITROL METALLIC призначений також для використання в якості захисту різних 
запасних частин, верстатів та кострукцій зі сталі та заліза в умовах особливо агресивного 
середовища.  DINITROL METALLIC також застосовується в якості антикорозійного захисту 
при тривалому зберіганні або транспортуванні в екстремальних умовах.

Метод нанесення: 

DINITROL METALLIC наноситься при кімнатній температурі (16 ÷ 20° C). Перед нанесенням 
матеріалу необхідно ретельно збовтати ємність до виразної чутності сталевої кульки. 
Поверхня повинна бути чистою, сухою і не мати слідів іржі та мастила. Розпилюйте на 
відстані 20 ÷ 30 см від поверхні. Для досягнення оптимального захисту від корозії, шар 
мокрої плівки повинен становити 1 ÷ 2 мм. При необхідності нанесіть більш товстий шар, де 
потрібен високий ступінь захисту від механічних впливів. Сушка проводиться при кімнатній 
температурі. Для запобігання засихання вихідного отвору, відразу після використання 
матеріалу, переверніть балон догори дном та короткочасно розпилюйте матеріал до 
виходу чистого газу.
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DINITROL Metallic Spray 
Захист днища кузова на восковій основі 

Технічні властивості:  

Основа: віск  

Колір: коричневий 

Густина: 0,75 кг/м³ 

Точка спалаху:
Точка спалаху активної речовини: 

< - 20°C 
     41°C 

Вміст сухої речовини: 25% 

Газ що витісняє:   пропан/бутан 

Рекомендована товщина мокрої плівки: 1100 мкм 

Рекомендована товщина шару: 300 − 500 мкм 

Розхід з ємності аерозолю: 1.0 − 1.5 м² 

Стабільність при низьких температурах: 
Стабільність при високих температурах: 

-20°C 
> 130°C 

Очищення, видалення: уайт-спірит 

Зберігання: прохолодному та сухому місці 

Термін придатності при зберіганні: 24 місяця 

Упаковка: 400 мл аерозоль/балончик (стандартний) 

Інформація про безпеку та охорону здоров’я міститься в паспорті безпеки матеріалу або 
етикетці на упаковці.
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