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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. 

АМ-ТЕХНОЛОГІЯ 
03134, Київ,
вул. Сім’ї Сосніних, 9
Телефон/Факс:
8 (044) 501-40-47 
8 (044) 501-40-33 
E-mail: 
dinitrol@amtech.com.ua
Web-сайт:
www.dinitrol-ua.com 

DINITROL 482 
захист днища 
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 Характеристики:  

• Чорний 
• Швико висихає  
• Плівка еластична при низьких температурах  
• Стійкий до гравію 
• Довготиривалий захист від корозії  
• Зносостійкий 

Застосування: 
DINITROL 482 - це універсальне чорне антикорозійний засіб, що дозволяє користувачеві 
наносити плівки великої товщини. DINITROL 482 виготовлений на основі воску / бітуму та 
забезпечує довготривалий захист від корозії та стійкість до стирання. Після висихання 
DINITROL 482 утворює еластичну чорну воскову плівку з високою зносостійкістю та 
хорошою стійкістю до дорожньої солі. 

Метод нанесення: 
DINITROL 482 наноситься методом повітряного напилення ручним пістолетом або методом 
безповітряного напилення насосом високого тиску (рекомендується повітряне напилення). 
Перед нанесенням  DINITROL 482 поверхня має бути очищена на від забруднень, олив та 
старих покриттів що відшаровуються.  Структуру шагрені можна змінювати тиском повітря та 
відстанню розпилення. Якщо вимагається гладка поверхня, матеріал можна розчинити уайт-
спирітом з малим вмістом ароматичних вуглеводнів. 

Технічні властивості:  

Колір: чорний 
Тип плівки: міцна, воскова 
Густина при 23°C: 1090 кг/м³ 
В’язкість при 23°C: 500 мПа·с

 Вміст сухої речовини: 62% за вагою 
Точка спалаху: 9°C 
Рекомендована товщина шару: 300 − 1000 мкм 
Час висихання: 0,5 − 4 год 
Адгезія при низьких температурах: - 20°C 
Очищення,видалення: уайт-спиріт
Термостійкість: > 130°C 
Стійкість до сольового туману: 1500 год 
Температура нанесення: 15 − 30°C 

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