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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. 

 

Jellemzői: 

A Dinitrol 1000 polyethylen-viasz bázisú korrózió védelmi anyag, kiváló penetrációs 
tulajdonsággal nyitott felületeken, és üregekben egyaránt. Az oldószer elpárolgása után az 
anyag egy áttetsző, viaszos, vízlepergető védőfilmet képez, amely kiváló korrózió védelmet 
biztosít a kezelt felületnek. Alacsony hőmérsékleten is kiválóan alkalmazható. 
 

 Kiváló penetrációs tulajdonság 

 Polyetylén/viasz bázis 

 Vízlepergető 

 Üregekbe és nyitott felületekre 

Felhasználási terület: 

A Dinitrol 1000 az autóipari gyártás és után javítás területén elsősorban zárt üregekhez, 
ajtókba, és a jármű egyéb részeinek korrózió elleni védelméhez használható. Alkalmas 
továbbá alkatrészek, stb., hosszú tárolásakor vagy szállítás alatti nagyon korrozív 
körülmények esetén. 

Alkalmazás: 

A Dinitrol 1000 üregvédő manuálisan, vagy airmix/airless típusú berendezéssel használható. 
Ajánlott légnyomás 3-6 bar. A felhasználási hőmérséklet +15 és +30 ºC között ajánlott. 
Felhasználás előtt alaposan rázza/keverje fel. Az üregekbe speciális hosszabbító csővel 
használja. Tiszta, száraz, por- és zsírmentes felületre alkalmazza. A terméket a 
szerszámokról és a szennyezett felületekről oldószerrel lehet eltávolítani. 
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Műszaki adatok: 

Szín: áttetsző bézs  

Film típusa: viaszos  

Sűrűség, 23°C: 830 kg/m3  

Viszkozitás, 23°C (DIN 4): 18 mp.  

Szilárdanyag tartalom: 50 tömeg% 

Lobbanáspont: 40ºC  

Aromatikus tartalom az oldószerben: <1% 

Ajánlott száraz rétegvastagság: 40 μm  

Ajánlott nedves rétegvastagság: 100 μm  

Száradási idő: 2 óra  

Hidegstabilitás: -40ºC  

Hőállóság: >90ºC  

Hatás az autó fényezésére: nincs  

Eltávolíthatóság: lakkbenzin  

Sóköd teszt: 500 óra  

Penetráció 50 µm: >30 mm  

Tárolás: száraz, hűvös helyen (+15ºC - +25ºC) 

Kiszerelés: 1 liter flakon 
60 liter hordó 

 

Eltarthatóság: 24 hónap  

Veszélyességi besorolás: R10 Kevésbé tűzveszélyes 

 
 

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

 


