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DINITROL 3654-1 
Antikorozní přípravek 

 

Charakteristika: 
 
DINITROL 3654-1 je tixotropní antikorozní ochranný prostředek s vynikajícími vlastnostmi 
ochranného filmu jak na otevřeném povrchu, tak i v dutinách. Je vyroben na bázi umělých 
vosků, oleje, inhibitorů koroze a bezaromátového rozpouštědla typu technického benzinu. 
Po vytěkání rozpouštědla zanechává béžový, voskový, vodu odpuzující, ochranný film 
s vynikajícími ochrannými vlastnostmi. 
 

Oblast použití: 
 
DINITROL 3654-1 je určen pro aplikaci v uzavřených dutinách, dveřích a jiných dílech aut, 
nákladních aut a autobusů. Výrobek je zvláště vhodný pro ochranu výrobků při exportu 
i importu, ve výrobě nákladních aut a autobusů a při poprodejním servisu. 
DINITROL 3654-1 je také určen pro ochranu náhradních dílů atd., které jsou dlouho 
skladovány nebo během dopravy za povětrnostních podmínek podporujících korozi. 
 

Aplikace: 
 
DINITROL 3654-1 se může aplikovat namáčením, natíráním nebo stříkáním. Stříkání 
provádějte pomocí systému Dinitrol Airless nebo Dinitrol Airmix DCS. Oba systémy zajišťují 
vysoký výkon nanášení a dokonalé rozprášení přípravku při vysokém procentu přenosu resp. 
nízkých ztrátách přípravku „prostřikem“.  
Ochranný film je možno aplikovat i na mokré povrchy, které budou díky vlastnostem 
přípravku kvalitně ošetřeny. Přebytečný přípravek je možno odstranit technickým benzinem. 
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TECHNICKÁ DATA:  
 

Vlastnost Hodnota Metoda 

Barva  světlehnědá  
Typ filmu  voskový  
Hustota při 23°C 860 kg/m3 

DAM 4:1 
Viskozita při 23°C, DIN 4  19 s DAM 5:1 
Obsah pevných částic 55 váh. % DAM 2:4 
Bod vzplanuti 40°C DAM 7:4 
Obsah aromatických látek v rozpouštědle < 0,5%  
Doporučená síla filmu  40 um  
Doba schnutí 2 hod. SAE J400 
Adheze za nízké teploty - 40°C SS 186011 
Vliv na barvu vozu žádný  
Odstranitelnost technický benzin, petrolej, nafta, alkal. čističe 
Tepelná odolnost > 90°C  SS 186035 
Test slanou vodou 1000 hod. DAM 39:1 
Penetrace > 30 mm DAM 33:2 
 
Ostatní údaje: 
 
DINITROL 3654-1 odpovídá požadavkům předpisů provozních látek MERCEDES-BENZ podle 
listu 385 a je uvolněn pro vozy MERCEDES-BENZ a jejich agregáty. 
Číslo schválení pro užitkové vozy MAN AG: TUC 424/80 
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