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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 353 MULTI 2020 spray polimerek szintézise, nagy nyomás és súrlódásálló 
tulajdonságú. A DINITROL 353 MULTI 2020 nem mérgező, nem tartalmaz fémsókat. Ellenáll 
a vízpermetnek, ideális kenőanyaga a mozgó elemeknek, amelyek nyirkosságnak, akár 
közvetlen víznek vannak kitéve. Ellenáll nagy nyomásnak, nagy kúszóképességű. 
 

 Nem mérgező, nem tartalmaz fémsókat 
 Kiváló kenőanyag 

 Fröccsenés álló tulajdonságú 

 Közömbös az oldott anyagok gőzeire 

 Rendkívül nyomásálló 

Felhasználási terület: 

A DINITROL 353 MULTI 2020 spray kiváló kenőanyag minden víz által veszélyeztetett 
berendezéshez. Használható pl. láncok kenésére az élelmiszer-, a jármű- és az 
építőiparban, valamint papírgyártási üzemekben, stb. 

Alkalmazás: 

A szobahőmérsékleten lévő szóró flakont (16-20ºC) használat előtt jól fel kell rázni. A golyó 
fellazulása után még 2 percig rázza. Szórja az anyagot a felületre. Annak érdekében, hogy 
elkerülje a szórófej elzáródását, használat után fordítsa a flakont fejjel lefelé, és fújja ki a 
hajtógázt egy rövid ideig (1-2 mp). 
 
Az anyag dobozát óvni kell a közvetlen napsütéstől, hőtől. 
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Műszaki adatok: 

Forma: aeroszol 

Szín: sárgás-áttetsző 

Szag: karakteres 

Sűrűség (20 oC): 0,68 g/cm3 

Lobbanáspont: < 0°C 

Hajtógáz: propán/bután 

Ajánlott nedves rétegvastagság:  200 µm 

Hőmérsékleti tűrő képesség: -30ºC-tól +200ºC-ig 

Ellenállóság: gyenge savak és lúgok 

Tárolhatóság: hűvös, száraz helyen 

Kiszerelés: 500 ml spray 

Eltarthatóság: 24 hónap 

Veszélyt jelző piktogramok: GHS02, GHS07, GHS09 

 

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

 


