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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. 
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 Характеристики: 

DINITROL 440 / DINITROL 445 являє собою антикорозійний та антигравійний матеріал на 
основі синтетичної смоли / пластику, який забезпечує довготривалий захист кузова. Після 
висихання, матеріал стійкий до холодних чистячих засобів на основі вуглеводневих 
розчинників, поверхнево активних засобів на основі кислот та лугів під високим тиском, 
солоної води і дорожньої солі.

Застосування: 

Ці матеріали застосовуються для захисту таких поверхонь як вхідних сходів, порогів, 
спойлерів, місць під бамперами та кромок колісних арок і т.д., а також володіючи своїм 
шумопоглинальними властивостями, матеріал використовується для обробки внутрішніх 
поверхонь кузова, таких як салон, багажник і капот, де застосування матеріалів на бітумній 
основі не бажано.
Матеріал, також, застосовується в якості покриття тильної сторони обтічників та інших 
кузовних облицювань, що дозволяє значно знизити шум від граду та дощових крапель.

Метод нанесення: 

Поверхня має бути сухою та чистою від бруду, мастила та іржі. Місця з осередками іржі 
повинні бути оброблені перетворювачем іржі DINITROL RC800. Глянцеві поверхні ЛФП
повинні бути заматованими (для поліпшення адгезії). DINITROL 440 та 445, в упаковці 1 
літр, є готовим до використання. Перед нанесенням балон слід збовтати. Наносити 
необхідно методом повітряного нанесення, антигравійним пістолетом-розпилювачем, з 
наконечником (насадкою) близько 3 мм, з можливістю регулювання подачі матеріалу та 
повітря. Регулювання необхідне для створення необхідного зовнішнього вигляду 
покриття, наприклад гладка поверхня або «шагрень». Тиск повітря 3-5 бар. Для 
досягнення оптимального результату наносити матеріал необхідно рівномірно з відстані 
приблизно 30 см. Наносьте матеріал до досягнення бажаної товщини, але не більше 1 мм. 
за одну операцію. Якщо необхідно отримати більшу товщину шару, продовжуйте 
нанесення після висихання поперенього. У випадках помилок допущених оператором, 
матеріал що не висох можна видалити з поверхні ганчіркою змоченою в уайт-спіриті, після 
висихання матеріал можна видалити тільки нітро розчинниками або механічним способом. 
Після повного висихання поверхню можна фарбувати стандартними автомобільними 
фарбами. Пістолет-розпилювач після роботи необхідно швидко та ретельно очистити 
розчинником від залишків матеріалу, оскільки матеріал що висох в пістолеті може 
призвести до розриву ємності при виконанні наступних робіт.
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Технічні властивості:  

Колір: сірий / DINITROL 440 чорний / DINITROL 445 

Основа: синтетична смола / пластик синтетична смола / пластик 

Розчинник: ефір/ ароматичні вуглеводні ефір/ ароматичні вуглеводні 

Вміст твердих речовин: ~ 58% ~ 58% 

Густина: 1.28 г/см³ 1.17 г/см³ 

Точка спалаху:  -4°C -4°C 

Температура нанесення:  15°C − 25°C 15°C − 25°C 

Упаковка: 1 літр 1 літр 

Розхід  м² / 0.5 мм: прибл. 700 г прибл. 700 г 
Рекомендована товщина 
мокрої плівки: 1250 мкм 1250 мкм 

Стійкість до сольового туману: 500 мкм сухої плівки – 500 год 500 мкм сухої плівки – 500 год 

Термін придатності при 
зберіганні: 

від 15ºC до 25ºC 
24 місяці 

від 15ºC до 25ºC 
24 місяці 

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