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Всі представлені дані та рекомендації є результатом 

ретельних досліджень, проведених в наших 

лабораторіях. Вони можуть розглядатися тільки як 

рекомендації, відповідно досвіду, накопиченого на 

сьогоднішній день. Дані надані сумлінно. Однак, у 

зв’язку з різноманіттям можливого застосування і 

технологій виробництва, ми не беремо на себе жодної 

відповідальності або зобов’язань, що випливають з 

використання нашого матеріалу.

All data and recommentions are the result of 
careful tests by our laboratories. They only can 

be considered as recommendation which  

correspond to the level of experience of today. 
The data are given in good faith. However, in 

view of the multiplicity of possible application 

and working methods we are not in a position to 
assume any responsibility or obligations 

deriving from the use of our products. 

DINITROL 77 B 
універсальний захист 
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  Характеристики:

• Коричневий     •   Тонкий, зносостійкий  
• Восковий    •   Не липне   
• Широкий спектр застосування •   Простий у використанні 

Застосування: 
DINITROL 77 В являє собою антикорозійний матеріал, який пропонує довгостроковий захист 
від корозії. Завдяки своїй досить міцній плівці, матеріал забезпечує хороший захист від 
механічного зносу.
DINITROL 77 В містить екологічно прийнятну низьку кількість ароматичних розчинників, після 
випаровування утворює щільну коричневу воскову плівку. DINITROL 77 В призначений для 
захисту порожнин, але також може використовуватися для захисту на час зберігання, 
транспортування та захисту днища. 

Метод нанесення: 
DINITROL 77 В наноситься на чисту та суху поверхню методом безповітряного або 
повітряного розпилення, ручним або напівавтоматичним обладнанням. Рекомендована 
температура матеріалу та поверхні при нанесенні 15 - 30 ° С.

Тенічні властивості:  

Колір: коричневий Тип 

Тип плівки: міцна, воскова 
Густина при 23°C: 860 кг/м³ 
В’язкість при 23°C (DIN 4): 50 с 
Вміст сухої речовини: 50% за вагою 
Точка спалаху: 29°C 
Вміст ароматичних вуглеводнів: < 0.5% 
Рекомендована товщина мокрої плівки: 110 мкм 
Рекомендована товщина шару: 50 мкм 
Час висихання: 30 хвилин 
Вплив на автомобільну фарбу: немає 
Адгезія при низьких температурах: - 30°C 
Термостійкість: 105°C 
Стійкість до сольового туману: 500 год

Пенетрація: 40 мм мінімум 
Упаковка:  1 Л Банка Міні сервіс / 5 Л Каністра

Інформація про безпеку та охорону здоров’я міститься в паспорті безпеки матеріалу або етикетці 
на упаковці. 
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