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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 4942 
Захист днища кузова 

K
le

be
n 

&
 D

ic
ht

en
 Характеристики:  

• Бронзово-коричневий  
• Стійкий до високих температур  
• Зберігає еластичність при низьких температурах 
• Стійкий до абразивного впливу  
• Чудові антикорозійні властивості 
• Довготривалий захист 

Застосування:  
DINITROL 4942 матеріал для нанесення на днище кузова при обробці транспортних засобів під 
час виробництва, на терміналах імпорту-експорту та на споживчому ринку. При нанесенні на 
чисту, суху поверхню він має гарну адгезію, як до пофарбованих поверхонь, так і покритих 
шаром полівінілхлориду або подібним матеріалом. Не має шкідливого впливу на цинк, гуму, 
пластик.
Високий вміст сухих речовин забезпечує чисте та економне нанесення при застосуванні.
DINITROL 4942 призначений також для використання в якості захисту різних запасних частин, 
верстатів та конструкцій зі сталі та заліза в умовах агресивного середовища.
DINITROL 4942 також застосовується в якості антикорозійного захисту при тривалому зберіганні 
або транспортуванні в дуже жорстких та агресивних умовах.

Метод нанесення: 
DINITROL 4942 наноситься методом безповітряного або повітряного розпилення, ручним або 
автоматичним обладнанням. 

Технічні властивості:  
Колір:   коричневий
Тип плівки: міцна, воскова 
Густина при 23°C: 1110 кг/м³ 
В’язкість при 23°C: 800 мПа·с

  Вміст сухої речовини: 65% по вазі 
Точка спалаху: 36°C 
Вміст ароматичних вуглеводнів: < 0,5% 
Рекомендована товщина мокрої плівки: 700 мкм 
Рекомендована товщина шару: 300 − 500 мкм 
Час висихання: 6 − 12 годин   
Адгезія при низьких температурах: - 20°C 
Очищення, видалення: уайт-спірит 
Термостійкість: > 130°C 
Стійкість до сольового туману: 1500 годин 
Температура нанесення: 15 – 30°C 

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