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DINITROL 482 

Dlouhodobá antikorozní ochrana podvozků vozidel 
 

Charakteristika: 
 
Dinitrol 482 je černý přípravek k ochraně spodku vozidla na bázi bitumenu a vosku. 
Je zvláště vhodný pro ošetření podvozků vozidel v prvovýrobě, v autoopravárenství a nalezne 
uplatnění i u kutilů. 
 

Aplikace: 
 
Dinitrol 482 se aplikuje na plochy očištěné od nečistot, špíny, oleje a volných starých nátěrů 
ochranných prostředků. Uvedené plochy musí být rovněž suché. 
 
Dinitrol 482 nastříká rovnoměrně křížem na ošetřovanou plochu.  
Stříkání přípravku je možné jak pomocí zařízení AIRMIX nebo AIRLESS, tak i ze spreje. Při 
stříkání pistolemi můžeme změnou tlaku vzduchu a vzdálenosti od objektu ovlivnit strukturu 
naneseného povrchu. Jestliže se vyžaduje hladký povrch, může se materiál zředit technickým 
benzinem. 
Po použití se stříkací pistole musí pečlivě očistit, protože ucpaná pistole může vést 
k prasknutí dózy. 
Sprej je třeba před použitím přivést na pokojovou teplotu (20-30  °C) a dobře promíchat 
pomocí vložené míchací kuličky. Po skončení práce je nutno nechat sprej v obrácené poloze a 
krátce  „profouknout“ hnacím plynem. 
 
Dinitrol 482 je možno snadno odstranit technickým benzinem nebo rozpouštědly, 
obsahujícími aromáty. 
 
Pozor: Motor, hnací soukolí, části brzd, tlakové mazničky, tlumiče a kardanové hřídele se 
nesmějí stříkat. 
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TECHNICKÁ DATA: 
 

Vlastnost Hodnota  

Barva  černá  
Báze  vosk/bitumen  
Hustota 1,02 g/ml  
Bod vzplanutí <0 °C (účinná látka)  
Třída nebezpečnosti VfB  AI  
Doba schnutí cca. 2 – 4 hod.  
Vhodná teplota pro aplikaci 16 – 20°C  
Doporučená síla filmu 0,5 – 1 mm  
Odstranitelnost  technický benzín  
Spotřeba  0,5 - 1l/m²  
Skladování  v chladu a suchu  
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