
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 479 
Захист днища кузова
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 Характеристики:

• Чорний  
• Дуже тиксотропний 
• Відмінні шумопоглинаючі властивості 
• Висока стійкість до стирання

Застосування: 

DINITROL 479 являє собою антикорозійний матеріал густої «резиноподібної» консистенції,
який утворює дуже міцну, еластичну та зносостійку захисну плівку з дуже хорошими
шумопоглинаючими властивостями. Матеріал має високу тиксотропність, містить малу
кількість ароматичних розчинників, не вступає в реакцію з фарбами, пластиками та
гумовими виробами. Щільний шар покриття має надміцну структуру, яка виглядає як
«апельсинова кірка» та дуже добре поглинає дорожній шум, резонанс від коливань частин
кузова, а також гасить звук від дрібних камей, гравію та піску. Матеріал володіє чудовими
властивостями адгезії та високою стійкістю до механічного зносу. DINITROL 479 є
схваленою альтернативою пластикових та фетрових підкрилків. Матеріал має гарну адгезію
до пофарбованих та заґрунтованих поверхонь, оригінальному ПВХ та сталі, забезпечуючи
надійний захист від корозії. DINITROL 479 призначений для звукоізоляції та захисту від
корозії днища, колісних арок та порогів всіх видів транспортних засобів: автомобілів,
автобусів, вантажівок, причепів тощо.

Метод нанесення: 

DINITROL 479 наноситься методом розпилення спеціальним обладнанням для густих
матеріалів, пензлем або шпателем. Поверхня повинна бути чистою та сухою. Матеріал
рекомендується наносити в 2-3 шари з інтервалом мінімум в 15-20 хвилин при кімнатній
температурі 15-23°С. Для оптимального захисту від корозії, поверхня може бути
попередньо оброблена DINITROL ML, сильно проржавілі місця - з використанням
перетворювача іржі DINITROL RC 800 або DINITROL RC 900.
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DINITROL 479 
Захист днища кузова

Чорний: чорний 

Тип плівки: еластична 

Густина: 1280 кг/м³ 
Вміст сухої речовини: 70% 

В’язкість при 23°С: 1200 мПа·с (Фізична) 

Точка спалаху: 40°C 

Рекомендована товщина мокрої плівки: 2000 − 5000 мкм 

Рекомендована товщина сухої плівки: 1000 − 2500 мкм 

Час висихання: 2 години

Вплив на ЛФП: немає 

Стійкість до високих температур: > 110°C 

Упаковка: 1 Л Банка / 5 Л Банка / 208 Л Бочка 
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Інформація про безпеку та охорону здоров’я міститься в паспорті безпеки матеріалу або 
етикетці на упаковці.
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Технічні властивості:

%

товщина плівки


