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DINITROL 77 B 
Antikorozní přípravek s částečnou mechanickou ochranou výrobku 

 

Charakteristika: 
 
DINITROL 77B  je antikorozní přípravek, který poskytuje dlouhodobou ochranu proti korozi. 
Zanechává silný světlehnědý voskovitý film. Díky tvrdosti konečného filmu poskytuje také 
částečnou ochranu proti mechanickému namáhání. 
 

Oblast použití: 
 
DINITROL 77B je hlavně určen jako ochrana podvozku aut, autobusů a nákladních vozidel 
proti korozi, ale může se použít také pro čluny, nástroje a další železné a ocelové předměty, 
které se skladují nebo dopravují v prostředí, které podporuje korozi. 
 

Aplikace: 
 
DINITROL 77B se nanáší stříkáním vysokotlakým zařízením AIRLESS ze sudových balení. Tato 
aplikace dává nejlepší výsledky, minimální ztráty a nejlepší pracovní prostředí. Při použití 
litrových balení kvalitní rozprach zajistí například i pistole Dinitrol DCS. Je možno použít i UBE 
pistoli.  
Přípravek je možno použít rovněž k natírání.  
V prvovýrobě je možno přípravek aplikovat i na mastné povrchy. V servisu je třeba podvozek 
vozidla omýt tlakovou vodou a nechat oschnout, dále jej zbavit nánosů z provozu a očistit 
hrubě nedržící laky a zkorodovaná místa, kde bude provedeno dvouvrstvé ošetření.  
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TECHNICKÁ DATA: 
 

Vlastnost Hodnota Metoda 

Barva hnědá  
Typ filmu pevný, voskový  
Hustota při 23°C   860 kg/m³   DAM 4:1 
Viskozita při 23°C, DIN 4  38 s   DAM 5:1 
Obsah pevných látek  55 % váhových DAM 2:4 
Zápalný bod  29°C  DAM 7:4 
Obsah aromatických látek  <1%  
Doporučená tloušťka filmu 50 µm  
Doba schnutí   30 min  
Adheze při nízké teplotě -30°C  SAE J400 
Působení na barvu vozidla žádné  SS 186011 
Odstranitelnost  technický benzin  
Tepelná odolnost  105°C   SS 186035 
Test slanou vodou  500 hod.  DAM 39:1 
Penetrace  30 mm DAM 33:2 
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