
 
 

Technikai adatlap 
2013.04.26. 
FB 5-21 F03 Rev. 1 

 

 
  

DINITROL 479 
Korrózióvédő paszta 

 
 
 

 

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: 

 Fekete 

 Rendkívül tixotróp 

 Zajcsillapítás és korrózióvédelem 

 Nagy kopásállóság 
 
A Dinitrol 479 sűrű korrózióvédő anyag, tartós „gumiszerű” állaggal. Nagyon kemény, 
rugalmas, kopásálló, és zajcsökkentő védőfilmet képez. Ellenáll a kemény mechanikai 
kopásnak, rendkívül jó tapadó képességű, teljesen csöpögésmentes, ellenáll az alacsony 
hőmérsékletnek. Nem átfesthető 

Felhasználási terület: 

A Dinitrol 479 paszta járművek alvázainak, kerékjáratainak és ajtóküszöbeinek 
korrózióvédelmére, és zajcsillapítására kiváló. 

Alkalmazás: 

A Dinitrol 479-est alkalmazható ecsettel, vagy spatulával. Szükség esetén hígítható 
lakkbenzinnel. 
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Műszaki adatok: 

Szín: fekete 

Film típusa: rugalmas 

Sűrűség, 23°C: 1280 kg/m3  

Szilárdanyag tartalom: 70 %  

Viszkozitás, 23°C: 1200 mPas  

Lobbanáspont: 40 ºC 

Ajánlott nedves rétegvastagság: 2000 − 5000 µm 

Ajánlott száraz rétegvastagság: 1000 − 2500 µm 

Száradási idő: 2 h 

Hatás az autó fényezésére: nincs  

Hőállóság: >110ºC  

Tárolás: hűvös, száraz helyen, +15oC és +25oC között 

Kiszerelés: 5 l kanna  

Eltarthatóság: 24 hónap  

Veszélyességi besorolás: Tűzveszélyes 

 

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


