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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 4010 Аерозоль 
Захист двигуна та загальний захист поверхні 
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Характеристики:  
DINITROL 4010 - термостійке покриття з наступними характеристиками:  
після висихання утворює тверду і прозору плівку. Через плівку етикетки і типові таблички 
легко читаються. Не пошкоджує гуму чи пластмасу. DINITROL 4010 сумісний практично з 
усіма автомобільними лаками (рекомендується провести тест перед нанесенням). 
Твердість та адгезія матеріалу збільшуються при висиханні в високих температурах.

Застосування: 
Області застосування: 
двигуни та деталі двигуна, моторні відсіки або інші предмети, які піддаються впливу 
високих температур. Не підходить для вихлопних систем.  

Метод нанесення: 
Температура матеріалу і поверхні при нанесенні повинна бути не менше 16 - 20 ° C. Перед 
використанням аерозольний балон добре струсіть. Поверхня що обробляється повинна 
бути чистою, сухою та вільною від масла і жиру. Нанесіть DINITROL 4010 на поверхню і 
дайте висохнути при кімнатній температурі. 

Технічні властивості:  

Основа: синтетичний віск / воскова суміш

Колір: прозорий, бежевий 

Густина: 0.74 г/мл  

Температура спалаху: < - 20°C 

Газ що витісняє: пропан/бутан

Рекомендована товщина мокрої плівки:        200 мкм 

Рекомендована товщина: 30 − 40 мкм сухої 

Термостійкість: 200°C 

Стійкість до хімічних речовин: 10 % соляна кислота, сірчана та 
мурашина кислота

Розхід / аерозоль: 2.5 − 3 м² 

Зберігання: прохолодному та сухому місці 

Час зберігання: 24 місяці 

Упаковка: 500 мл аерозоль в балоні (стандарт) 

Індикація небезпеки: легкозаймистий З
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Інформація про безпеку та охорону здоров’я міститься в паспорті безпеки матеріалу або етикетці 
на упаковці.


