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DINITROL 8520 

Èerný lak AC hedvábnì matný ve spreji 
 
Charakteristika: 
 

Dinitrol 8520 je rychle schnoucí akrylový tixotropní hedvábnì lesklý lak s vysokou kryvostí. Díky 
vysokému podílu pigmentù je materiál odolný proti povìtrnostním vlivùm. 
 

Oblast pou�ití : 
 výroba a opravárenství motorových vozidel, prùmysl, domácnost 
 èásteèné lakování kovových ploch, jako �elezo a barevné kovy, jako� i umìlé hmoty, keramika, 

døevo atd. 
 nové lakování ocelových ráfkù motorových vozidel 
 

Aplikace: 
 

Podklad musí být èistý, bez tuku, prachu a rzi. V�echny zvìtralé barvy se musí odstranit. Zdravé 
zbytky laku by se mìly zbrousit do matova. U savých podkladù, jako napø. døevo, by se mìl nejdøíve 
pou�ít plniè pórù, aby se zabránilo pojidlu proniknout do podkladu. 
Dózu se sprejem pøed pou�itím dobøe protøepat (1-2 min.) a� je pohyb mísící kulièky ve spreji dobøe 
sly�itelný, pak nastøíkat materiál rovnomìrnì køí�em. U malých ploch se mù�e také støíkat krou�ivými 
pohyby. Støíkací odstup má být ca 20-30 cm. Doba schnutí ne� je nástøik nelepivý na dotek je podle 
teploty, vlhkosti vzduchu a tlou��ce vrstvy 20-30 minut. 
Po pou�ití dózu podr�et dnem vzhùru a krátce nechat støíkat èistý plyn, aby se zamezilo 
eventuálnímu ucpání. 
 
 

TECHNICKÁ DATA: 
 

Vlastnost Hodnota 
Barva: 
Specifická váha:    
Bod vzplanutí:    
Doba schnutí:    
Spotøeba: 
Nejvhodnìj�í teplota zpracování:  
Tøída nebezpeènosti:   
Hnací plyn: 

èerná, hedvábnì matná 
0,88 (úèinná látka) 
-4 °C (úèinná látka) 
ca 20 min. / 50 µm  
ca 2 m² / dóza 
17-25 °C 
VbF AI 
propan/butan 

 

Ostatní údaje: 
 

Skladování:   ca 2 roky 
 
Balení: 
14088    1l plechovka 
14087    spray 400 ml 
 
Bezpeènostní pokyny jsou uvedeny v bezpeènostním listu EG nebo na etiketì obalu. 
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