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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 443 cink spray gyorsan száradó, hosszan tartó korrózióvédő anyag minden 
fémre. A cinkfesték anyagkombinációja, a DIN 50976 szerint tartalmaz 95% tiszta cinket és 
5% szintetikus gyantát. A cink katódos rozsdavédelmet biztosít a fém felületnek, a szintetikus 
gyanta pedig hosszan tartó védelmet nyújt. A DINITROL 443 spray használata gazdaságos, 
egy rövid fújással 20-30 µ védőréteg hozható létre. 
 

 Ellenálló, rugalmas, elektromosan vezető védőfilmet képez 

 Jól tapad az alapfémeken 

 Védi az alapfémet, még ha meg is karcolódott vagy károsodott 

 Nem pattogzik le 

 Ólom és króm-mentes 

 Kitűnően hegeszthető 

Felhasználási terület: 

A DINITROL 443 cink spray az autóiparban minden sérült karosszériához a sérült cinkréteg 
helyreállításához ajánlott, ponthegesztéseknél vezetőképes közbenső rétegnek olyan 
helyekre, ahol az időjárási behatások végett fennáll a vizesedés, továbbá fúrási és 
hegesztési pontok bevonására. 
Általában fémfelületek korrózióvédelmeként. 
 

Alkalmazás: 

A szobahőmérsékleten lévő szóró flakont (16-20ºC) használat előtt jól fel kell rázni. A golyó 
fellazulása után még 2 percig rázza. A kezelendő felület minden esetben száraz, por-, zsír- 
és olajmentes legyen. Kb. 25-30 cm távolságról, kereszt irányban szórja az anyagot. 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). 
Átfesthetőség (átfestés előtt ajánlott próbát végezni): 
A DINITROL 443 cink spray kb. 20-30 perc után festhető át műgyanta lakkal. Amennyiben 
műgyanta lakkal van fújva a felület kb. 1 óra múlva fújható rá DINITROL 443. 
A DINITROL 443 cink spray kb. 1 óra elteltével festhető nitro-, klorinát gumi-, vagy egyéb 
agresszív lakkal. Ezeket a lakkokat vékony rétegben kell szórni. Amennyiben ezekkel a  
lakkokkal van fújva a felület kb. 24 óra múlva fújható rá DINITROL 443.  
Tisztítószerként műgyanta hígító használható. 
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Műszaki adatok: 

Forma: aeroszol 

Szín: szürke 

Szag: karakteres 

Bázis: epoxiészter 

Film típusa: kemény 

Sűrűség (20 oC): 1,095 g/cm3 

Lobbanáspont: < 0°C 

Ajánlott száraz rétegvastagság: 30 µm 

Száradási idő (érintés biztos 20°C): 5-7 perc (30 µ szárazfilm)  

Szárazfilm cink tartalma: ~90% 

Hajtógáz: propán/bután 

Kiadósság: ~ 250 g/m2 (30 µm szárazfilm) 

Tárolás, felhasználás: száraz, hűvös helyen (+5 és +25 oC között) 

Eltarthatóság: 24 hónap 

Kiszerelés: 400 ml spray 

Veszélyt jelző piktogramok: GHS02, GHS09 

 

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


