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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 RC 900 
Перетворювач іржі      Аерозоль

  

Характеристики: 
DINITROL RC 900 являє собою перетворювач іржі з вмістом комплексних органічних сполук 
та епоксидної смоли. DINITROL RC 900 активно перетворює іржу в стабільне комплексне 
органічне з’єднання металів. Після висихання, матеріал утворює непроникний бар’єр від 
подальшого розвитку корозії. DINITROL RC 900 проникає в 7 ÷ 10 разів глибше в структуру 
іржі, ніж звичайні перетворювачі. DINITROL RC 900 утворює суху та міцну плівку, яка може 
використовуватись в якості основи для подальшого нанесення лакофарбових та інших 
антикорозійних матеріалів. 

Застосування:  
DINITROL RC 900 наноситься на окислені місця заліза.  

Метод нанесення:  
Видаліть іржу та інші нашарування, використовуючи дротяну щітку, наждачний папір або 
піскоструйну обробку. Місця окалин та іржі очищати до отримання світлих відтінків. Поверхня 
повинна бути вільна від пилу та жиру. Ретельно очистіть поверхню ацетоном. Перед 
нанесенням матеріалу добре збовтайте балончик з вмістом. Матеріал слід наносити в кілька 
послідовних шарів, на відстані близько 25 см. Температура металу повинна бути не нижче 
10° C. Додатковий шар матеріалу можна нанести через годину, після утворення сухої плівки
на попередньому шарі.

Технічні властивості:  

Колір: розчин бурштинового кольору 

Тип плівки: міцна 

Густина: 0.9 г/cм³ 

В’язкість: ~ 118 см сантистокс 

Вміст сухої речовини: 16% 

Рекомендована товщина шару: 130 мкм 

Розхід: ~ 60 г/м² на шар 

Час висихання:  24 годин при 20°C 

Термін зберігання при умовах: 18 місяців (від 15°C до 25°C) 

Упаковка: 400 мл аерозоль 

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