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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 443 Spray  
Цинкове покриття   Аерозоль

Характеристики: 

DINITROL 443 Spray являє собою швидковисихаючий антикорозійний матеріал для всіх 
типів металу. Матеріал складається з 95% цинку та 5% синтетичної смоли і відповідає DIN 
50976. Така комбінація забезпечує довготривалий подвійний захист: цинк забезпечує 
металеву поверхню катодним захистом від корозії, а стійка плівка з синтетичної смоли 
пропонує оптимальний захист від механічного впливу. DINITROL 443 Spray витрачається 
економно. Одноразовим розпиленням досягається шар 20 ÷ 30 мкм. 

Застосування:  

DINITROL 443 Spray застосовується у всіх кузовних роботах для відновлення пошкоджених 
шарів цинку, в якості провідного проміжного шару для точкового зварювання, як грунтовка
для поверхонь які піддаються впливу вологи та погодних умов, для покриття поверхонь 
зварних швів та після свердління. Загальний захист металевих поверхонь від корозії.  

Метод нанесення:  

DINITROL 443 Spray наноситься при кімнатній температурі (16 ÷ 20° C). Перед нанесенням 
матеріалу необхідно ретельно збовтати ємність (1 ÷ 2 хвилини) до виразної чутності кульки
що знаходиться всередині. Поверхні повинні бути чистими та не мати слідів мастила та 
жиру. Розпилювати перехресним способом на відстані 25 ÷ 30 см від поверхні. Для обробки 
невеликих поверхонь можна напилювати круговими рухами. Для запобігання засихання 
вихідного отвору, відразу після використання матеріалу, переверніть балон догори дном та
коротко розпилюйте матеріал до виходу чистого газу. 

Фарбування цинкового покриття:
ЛФП на основі синтетичних смол, що розпилюються, можна наносити приблизно через 20 ÷ 
30 хвилин після нанесення DINITROL 443 Spray. 
ЛФП на основі синтетичних смол, що наносяться пензлем, можна наносити приблизно через 
1 годину після нанесення цинкового покриття.

Фарбування цинкового покриття агресивними ЛФП:
ЛФП на основі нітроцелюлози, хлорованого каучуку або інші агресивні покриття що 
розпилюються наносяться приблизно через 1 годину після нанесення цинкового покриття. 
Ці покриття наносяться тонким шаром. 
Якщо ці покриття наносяться пензлем, вони наносяться через 24 години. 

В якості очищувача можна використовувати розчинники на синтетичних смолах. 
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Технічні властивості:  

Колір:  сірий 

Основа:  епоксиефір 

Густина:  1.12 г/мл 

Точка спалаху: 
Точка спалаху речовини: 

 < - 20°C 
      27°C 

Час висихання: До відлипу при 20°C:  5 − 7 хвилин / 30 мкм 

Вміст цинку в сухій плівці: ~ 90% 

Газ що витісняє: пропан/бутан 

Розхід: ~ 250 г/м² 30 мкм сухоїплівки 

Збереження: сухому та прохолодному місці 

Термін зберіганя при умовах: 24 місяці 

Упаковка: 400 мл аерозоль (стандартна) 

Індикація небезпеки: легкозаймистий 

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