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DINITROL 445 

Ochrana proti o�tìrkování karoserii vozidel (èerná) 
 

Charakteristika: 
 

DINITROL 445 je trvalá ochrana karosérie proti �o�tìrkování� a korozi na bázi kauèuku, umìlých 
hmot a umìlé pryskyøice s mo�ností pøelakování. Vykazuje i antikorozní vlastnosti. 
Tvoøí výraznì plastickou a� hrubou povrchovou strukturu (dle parametrù støíkání). Neobsahuje �ádná 
agresivní rozpou�tìdla a sná�í se s PVC ochranami podvozkù vozidel. 
Po uschnutí je vzniklá èerná vrstva rovnì� odolná proti èistièùm za studena.  
DINITROL 445 je pro své vlastnosti vhodný zejména pro dlouhodobou ochranu podvozkù vozidel, 
podbìhù, spodních èástí prahù dveøí a spoilerù atd., tedy v�ude tam, kde se uplatní hrub�í struktura 
povrchu.  
DINITROL 445 je rovnì� vynikající odhluèòovací prostøedek pro vnitøní prostory vozidel jako je 
zavazadlový prostor, motorový prostor atd., tedy tam, kde bitumenové výrobky jsou ne�ádoucí. 
 

Oblast pou�ití : 
 

DINITROL 445 se pou�ívá pro dlouhodobé o�etøení a opravy na podvozkových, ale i viditelných 
èástech vozidel. Chrání podvozky, podbìhy, vnitøní strany blatníkù ale i spoilery, nárazníky a ostatní 
èásti vozidla proti o�tìrkování kameny. V pøípadì prora�ení vrchního okrasného laku zabrání 
DINITROL 445 svou pru�ností po�kození vrstvy a� na základní plech a následné korozi. 
Mù�e být pou�it ve výrobì i pøi v�ech opravách na vozidlech, pøívìsech, karavanech a pod. 
 

Aplikace: 
 

DINITROL 445 se musí pøed pou�itím v dóze dobøe protøepat a rozpracovat.  
U spreje se musí protøepávat obsah tak dlouho, a� se uvolní vlo�ená míchací kulièka a je�tì intenzivnì 
následnì. Po pou�ití spreje je nutno jej obrátit dnem vzhùru a trysku krátce prostøíknout hnacím 
plynem (jinak dojde k jejímu ucpání ztvrdlým materiálem). 
Aplikace je mo�ná rovnì� pomocí AIRLSS zaøízení. 
Povrch o�etøovaný DINITROLem 445 musí být suchý, odma�tìný a bez �píny.  
Støíkání se provádí pistolí UBS respektive DINITROL DCS s tlakovou nádobou pøi tlaku 
 4-5 bar. Optimální vzdálenost pistole od pøedmìtu pøi nástøiku je  cca 30 cm. Aby byla dosa�ena 
dobrá ochrana a proti o�tìrkování a korozi, je nutné nanést tlou��ku vrstvy mokrého materiálu alespoò 
1-2 mm v závislosti na zatí�ení místa abrazí. V oblastech vìt�ího namáhání (napø. podbìhy) lze nanést 
vìt�í tlou��ku vrstvy opakovaným nástøikem. 
Dobøe proschlý povrch ochranné vrstvy DINITROLu 445 je pøelakovatelný akrylátovými i jinými 
lakovacími systémy (po odzkou�ení). Teplý vzduch zkracuje dobu schnutí. 
Omezující pokyny: nenaná�et na brzdové bubny, hnací høídele, brzdové destièky nebo i na výfukový 
systém. 
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TECHNICKÁ DATA: 
 

Vlastnost Hodnota 
Barva  
Báze  
Konzistence 
Hustota pøi 20°C 
Viskozita pøi 20°C 
Obsah pevných èástic 
Síla mokrého filmu 
Teplotní stálost 
Doba schnutí 
Plné proschnutí  
Pøelakovatelný 
Odstranitelnost, øedìní, èi�tìní 
Odolnost proti 
Skladování  

èerná 
kauèuk, umìlá pryskyøice 
lehce støíkatelný 
920 kg/m3 
cca 700 mPas 
42 % 
1 � 2 mm podle �zátì�e� 
-20°C - +90°C 
30 minut 
8 hod. 
po 20 � 30 minutách 
technický benzin 
voda, sùl, povìtrnostní vlivy 
pøi teplotách +15°C - +25°C, chránit pøed pøímým 
sluneèním svitem 
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