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Minden technikai információ az elvégzett kísérletek, a gyakorlati alkalmazás során tapasztalt tanulságok figyelembe vételével 
történt. Különböző technológiai körülményeknél, különböző feldolgozási feltételeknél az általános érvényességek, egyedi 
adatok és ajánlások eltérhetnek. Mivel az alkalmazást és a feldolgozási módszert nem ismerjük, a felhasználónak kell igazodni 
az adott körülményekhez. Javasoljuk, hogy végezzék el a megfelelő teszteket a termék alkalmazása előtt a mindenkori 
követelményekhez igazodva. A folyamatos technikai fejlődés végett a termék használati és alkalmazási változtatásának a jogát 
fenntartjuk. Ezzel a műszaki információval az előző előírások érvényüket vesztik. 

 

 

A DINITROL 77B a korrózió ellen hosszú távú védelmet biztosít a felületnek, egyben 
konzervál is. Száradás után világos barna, kemény védőfilm keletkezik, amely a mechanikai 
kopás ellen is védelmet nyújt. Környezetbarát, alacsony az aromás oldószertartalma, 
amelynek elpárolgása után vastag viaszos réteg keletkezik. Nem támadja az autófényezést, 
szinte minden felületen megtapad. 

 Alacsony száraz rétegvastagság – magas korrózióvédelem 

 Mechanikai terhelések esetére 

 Kemény, viaszos film 

 Kiválóan tapad 

 Hosszú távú védelem 

Felhasználási terület: 

A DINITROL 77B az autóiparban elsősorban nyitott üregek kezelésére alkalmazható a 
korrózió elleni védelemre, mint pl. alváz, kerékjáratok, ajtó üregek. Alkalmas továbbá gépek, 
szerszámok időszakos korrózióvédelmére, a tárolás és szállítás során történő hosszú távú 
védelemre, alvázra is. 

Alkalmazás: 

A kezelendő felület legyen száraz, zsír-, olaj- és pormentes. A szobahőmérsékleten lévő 
anyagot (15-30ºC) használat előtt alaposan fel kell rázni. A kezelendő felület szintén 15-30 
oC-os legyen. Nyitott felület esetén kb. 20-30 cm távolságról egyenletesen, kereszt irányban 
kell szórni az anyagot a felületre, üregbe szórószárral. 
A DINITROL 77B felhordható a felületre kézi és félautomata Airmix / Airless berendezéssel 
egyaránt. Normál esetben elegendő egy rétegben fújni. 
 
Figyelem: fékdobra, féktárcsára, kipufogó rendszerre és kardántengelyre fújni tilos! 
 

Az anyag dobozát óvni kell a közvetlen napsütéstől, hőtől. 
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Műszaki adatok: 

Forma: folyadék 

Szín: világosbarna/barna 

Szag: jellegzetes 

Bázis: viasz keverék 

Film típusa: kemény, viaszos 

Sűrűség (23oC): 870 g/m3 

Lobbanáspont: 41 oC 

Ajánlott nedves rétegvastagság: 100 µ 

Ajánlott száraz rétegvastagság: 50 µ 

Oldhatóság vízzel: oldhatatlan 

Szárazanyag tartalom: ~ 36 tömeg % 

Hajtógáz: propán / bután 

Száradási idő: ~ 30 perc 

Hőállóság: 105oC 

Kiadósság: ~ 2 m2 / 500 ml (100 µ) 

Hatás az autólakkra: nincs 

Eltávolíthatóság: hidegtisztító  

Sósköd teszt: 500 h 

Penetráció: min. 40 mm 

Tárolás, felhasználás: hűvös, száraz helyen (+15 és +35oC között) 

Eltarthatóság: 24 hónap 

Kiszerelés: 1 liter, 5 liter 

Veszélyt jelző piktogramok: GHS02, GHS07 

Egészségi és biztonsági adatok találhatók a termék biztonsági adatlapján és címkéjén. 


