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Kotelonsuoja-aineet

1000
Läpinäkyvä, tiksotrooppinen, vahamainen, vettä syrjäyttävä 
korroosionestoaine, jolla on erittäin hyvät suojaavan kalvon 
muodostusominaisuudet. Suunniteltu käytettäväksi ajoneuvo-
jen, suljettujen kotelotilojen ja saumojen suojaukseen. Matala-
aromaattinen ohennin. Sopii myös ulkona varastoitujen konei-
den ja laitteiden ruostesuojaukseen. 

koko pakkaus määrä tuotenro.
208 litraa tynnyri 1 304146
60 litraa tynnyri 1 304147
1 litra kierrepurkki 12 303199
500 ml spray 12 303200

3654
Tiksotrooppinen korroosionestoaine. Muodostaa vaaleanrus-
kean, rasvamaisen ja vettä syrjäyttävän suojakalvon. Suun-
niteltu ajoneuvojen suljettujen kotelotilojen ja avointen pintojen 
ruosteenestoon sekä esimerkiksi varaosien kuljetuksen aikai-
seen ruostesuojaukseen. 
Matala-aromaattinen ohennin.
       
                                                                                                 
koko pakkaus määrä tuotenro.
CS 1 litra kierrepurkki 12 303207
MS 1 litra kierrepurkki 12 303208

ML
Erittäin hyvin tunkeutuva, vettä syrjäyttävä korroosionestoaine. 
Muodostaa ohuen, ruskean ja rasvamaisen suojaavan kalvon. 
Sopii erityisen hyvin suljettujen kotelotilojen, saumojen ja ruos-
teisten pintojen käsittelyyn. Ruosteisille, epäpuhtaille pinnoille 
primeriksi ennen alustansuojaa. 
Matala-aromaattinen ohennin.

koko pakkaus määrä tuotenro.
5 litraa kanisteri 1 304145
1 litra kierrepurkki 12 303195
500 ml spray 12 303196
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3654-1
Tiksotrooppinen korroosionestoaine. Muodostaa vaaleruskean, 
rasvamaisen ja vettä syrjäyttävän suojakalvon. Suunniteltu 
ajoneuvojen suljettujen kotelotilojen ja avointen pintojen ruos-
teenestoon sekä esimerkiksi varaosien kuljetuksen aikaiseen 
ruostesuojaukseen. 
Matala-aromaattinen ohennin.

                                                                                                 
koko pakkaus määrä tuotenro.
208 litraa tynnyri 1 304160
60 litraa tynnyri 1 304161

3642W
Korkealuokkainen tiksotrooppinen (valumaton) korrosionesto-
aine. Muodostaa vahvan, kosketuskuivan, vaaleanruskean 
erittäin kestävän suojakalvon. Sopii käytettäväksi koteloissa ja 
avoimilla pinnoilla uusissa autoissa, peltikorjausten yhteydessä 
(suos. myös VW ja AUDI). 
Matala-aromaattinen ohennin.

                                                                                           
koko pakkaus määrä tuotenro.
60 litraa tynnyri 1 304149
1 litra kierrepurkki 12 303206

PENETRANT
Tiksotrooppinen korroosionestoaine. Muodostaa värittömän, 
vahamaisen ja vettä syrjäyttävän suojakalvon. Suunniteltu 
ajoneuvojen suljettujen kotelotilojen ja avointen pintojen ruos-
teenestoon sekä esimerkiksi varaosien kuljetuksen aikaiseen 
ruostesuojaukseen. 
Matala-aromaattinen ohennin. (TKD-käsittelyjen kotelosuoja)

koko pakkaus määrä tuotenro.
208 litraa tynnyri 1 304150
60 litraa tynnyri 1 304151

Kotelonsuoja-aineet
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CAR/4941
Tiksotrooppinen, pitkävaikutteinen alustansuoja-aine. Muo-
dostaa sitkeän, elastisen, mustan suojakalvon. Käytetään 
ajoneuvojen alustansuoja-aineena sekä korroosionestoaineena 
erittäin vaativissa olosuhteissa. Sopii myös kuljetuksen aikai-
seen ruostesuojaukseen ja varastointisuojaukseen. Ruosteisille 
pinnoille primeriksi Dinitrol ML. 

koko pakkaus määrä tuotenro.
5 litraa kannu 1 304166
1 litra kierrepurkki 12 303236
500 ml spray 12 303229

479
Paksu, kulutusta kestävä ja ääntä eristävä ruosteenestoaine. 
Sopii alustarakenteiden, lokasuojien ja kynnysten korroosion-
estoon. Musta. Esikäsittely suositellaan tehtäväksi ohuella 
tunkeutuvalla aineella (ML) ruosteisille pinnoille. Levitetään 
lastalla tai pensselillä. Sisältää runsaasti kuituja. Äänieristyk-
sessä kalvon paksuus max. 5 mm. 

koko pakkaus määrä tuotenro.
5 litraa astia 1 304168
1 litra purkki 10 303233

METALLIC
Tiksotrooppinen, matala-aromaattinen, vaha- / bitumipohjainen 
ja pronssinvärinen alustansuoja-aine. Kalvo on kuumuutta 
kestävä eikä valu korjaus- ja maalauslämpötiloissa. Ei vahin-
goita sinkki-, kumi- eikä muovipintoja. Sopii myös erittäin hyvin 
kuljetus- ja varastointisuojauksiin.

koko pakkaus määrä tuotenro.
208 litraa tynnyri 1 304162
60 litraa tynnyri 1 304163
1 litra kierrepurkki 12 303224
500 ml spray 12 303225

Alustansuoja-aineet
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SEALANT
Tiksotrooppinen, matala-aromaattinen, vahapohjainen ja 
pronssinvärinen alustansuoja-aine. Kalvo sisältää metalli-
pigmenttejä,on kuumuutta kestävä ja pysyy kiinni kaikissa 
korjaus- ja maalauslämpötiloissa. Sopii ajoneuvojen suojauk-
seen tuotannossa. Sopii myös kuljetuksen aikaiseen ruoste-
suojaukseen sekä suojauksiin erittäin vaatimissa olosuhteissa. 
(TKD-käsittelyn kotelon-/alustansuoja) 
                                                                                                      
              
koko pakkaus määrä tuotenro.
208 litraa tynnyri 1 304265
60 litraa tynnyri 1 304165

4941
Erittäin tiksotrooppinen, pitkävaikutteinen alustansuoja-aine. 
Muodostaa sitkeän, elastisen, mustan suojakalvon. Käytetään 
ajoneuvojen alustansuoja-aineena sekä korroosionestoaineena 
erittäin vaativissa olosuhteissa. Sopii myös kuljetuksen aikai-
seen ruostesuojaukseen ja varastointisuojaukseen. Ruosteisille 
pinnoille primeriksi Dinitrol ML
                                                                                              
              
koko pakkaus määrä tuotenro.
208 litraa tynnyri 1 304169
60 litraa tynnyri 1 304170

Alustansuoja-aineet
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Yleissuoja-aineet

77 B
Pitkävaikutteinen korroosionestoaine, joka muodostaa voimak-
kaan, vaaleanruskean, vahamaisen ja kosketuskuivan kalvon. 
Tuote on tarkoitettu ajoneuvojen yleissuoja-aineeksi sekä 
veneiden, työkalujen ja koneiden yleensä teräsrakenteiden 
korroosionestoon.

koko pakkaus määrä tuotenro.
500 ml spray 12 303231
5 litraa astia 1 304167

3850
Pitkävaikutteinen korroosionestoaine, joka muodostaa voimak-
kaan, ruskean, vahamaisen, elastisen kalvon. Tuote on tarkoi-
tettu kohteisiin, joissa tarvitaan kestävää, tahraamatonta ja 
pitkäikäistä suojakalvoa. Sopii myös avoimille pinnoille sekä 
koneiden ja varaosien kuljetuksen aikaiseen ruostesuojaukseen 
ja varastointisuojaukseen.

koko pakkaus määrä tuotenro.
208 litraa tynnyri 1 304172
60 litraa tynnyri 1 304173

4010
Kuumuutta kestävä korroosionestoaine (210˚ C), joka on 
suunniteltu erityisesti moottoreiden ja moottorin lisälaitteiden 
suojauskäsittelyyn hapettumista vastaan. Kestää emäksiä ja 
happoja. Muodostaa kovan, läpinäkyvän, kuivan, tahraamatto-
man kalvon. Tarttuu hyvin muovi- ja kumipinnoille. Kuivuu 
nopeasti. Suojaa sähkölaitteet ja estää läpilyönnit. 
Matala-aromaattinen liuotin.

koko pakkaus määrä tuotenro.
20 litraa astia 1 304176
500 ml spray 12 303246
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Yleissuoja-aineet

81
Väritön korroosionestoaine. Sopii kohteisiin, joissa tarvitaan 
väritön, läpinäkyvä ja rasvaton kalvo. Voidaan käyttää myös 
työkalujen, koneiden ja ajoneuvojen ruostesuojaukseen. 
Matala-aromaattinen liuotin.

koko pakkaus määrä tuotenro.
20 litraa astia 1 304154

975
Vesiperustainen korroosionestoaine, joka estää ruosteen 
syntymisen pitkän aikaa. Jättää veden haihduttua läpikuultavan 
ja rasvamaisen kalvon, joka antaa hyvän suojan ulko- ja sisä-
varastointiin sekä kuljetusten ajaksi. Soveltuu työstetyille ja 
työstämättömille teräspinnoille, koneille ja koneen osille sekä 
varaosien suojaukseen. Ruiskutettaessa käytettävä ruostumat-
tomia korkeapainepumppuja.
 

koko pakkaus määrä tuotenro.
208 litraa tynnyri 1 304156
25 litraa kanisteri 1 304157

VCI UNI 0-40
Ainutlaatuinen, VCI-inhibiittoreita sisältävä ruosteenestoöljy, ns. 
kaasufaasiöljy. Vapauttaa suljetussa tilassa suojaavat VCI-
höyryt pitkän ajan kuluessa ja on ihanteellinen käytettäväksi 
polttoainetankeissa, vaihdelaatikoissa ja muissa ns. suljetuissa 
systeemeissä. Suojaa terästä, kuparia, messinkiä, pronssia ja 
muita metalleja ilman suoraa kontaktia metallin pintaan höyry-
vaiheessa. Sekoittuu öljyyn ja polttoaineisiin ja palaa jättämättä 
tuhkaa, joten poistaminen käynnistystä ennen ei ole tarpeen.

koko pakkaus määrä tuotenro.
200 litraa tynnyri 1 304201
20 litraa kanisteri 1 304200

9



10

PA
ST

A

Yleissuoja-aineet

PASTA, RUOSTEENESTORASVA
Notkea, punainen ja helposti havaittava ruosteenestorasva, jolla 
on erittäin hyvä ruosteenesto-ominaisuus. Tarkoitettu koneiden, 
koneenosien ja muiden rauta- ja teräsesineiden suojaksi 
varastoitaessa ja kuljetettaessa vaativissa korroosio-olosuh-
teissa. Suojaa käsitellyt ja käsittelemättömät pinnat. Liukenee 
voiteluöljyihin. Muodostaa pehmeän ja rasvamaisen suojakal-
von, joka saavuttaa asteittain kiinteän olomuodon. Levitetään 
sivelemällä.

koko pakkaus määrä tuotenro.
25 litraa  1 304180
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Kiveniskumassat

447 PROTECT SUPER
Nopeasti kuivuva, päälle maalattava, kautsukumipohjainen 
kiveniskumassa. Suojaa myös maantiesuolalta ja korroosiolta. 
Sisältää sinkkikorroosionestolisäainetta. 
Musta tai vaaleanharmaa. 

                                                                                  
koko pakkaus määrä tuotenro.
1 litra kierrepurkki 12 303181
500 ml spray 12 303180

445 DRÖHNEX
Nopeasti kuivuva kiveniskumassa, joka muodostaa mustan, 
tiiviin, päällemaalauskelpoisen kalvon. Suojaa ajoneuvojen 
alustarakenteita, lokasuojia, spoilereita, helmoja ja kynnyksiä 
kiveniskuilta ja korroosiolta. Muovipohjainen, ääntä vaimentava, 
päälle maalattava. Voidaan sävyttää maalilla. Kestää kuivuttu-
aan hyvin liuotinpesuaineita.

                                                                                         
koko pakkaus määrä tuotenro.
1 litra kierrepurkki 12 303183
500 ml spray 12 303189

441 DRÖHNEX
Nopeasti kuivuva kiveniskumassa, joka muodostaa valkoisen, 
tiiviin, päällemaalauskelpoisen kalvon. Suojaa ajoneuvojen 
alustarakenteita, lokasuojia, spoilereita ja kynnyksiä kivenis-
kuilta ja korroosiolta. Muovipohjainen, ääntä vaimentava, päälle 
maalattava. Voidaan sävyttää maalilla. Kestää kuivuttuaan 
hyvin liuotinpesuaineita.

                                                                                          
koko pakkaus määrä tuotenro.
500 ml spray 12 303186
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Kiveniskumassat

440 DRÖHNEX
Nopeasti kuivuva kiveniskumassa, joka muodostaa harmaan, 
tiiviin, päällemaalauskelpoisen kalvon. Suojaa ajoneuvojen 
alustarakenteita, lokasuojia, spoilereita, helmoja ja kynnyksiä 
kiveniskuilta ja korroosiolta. Muovipohjainen, ääntä vaimentava, 
päälle maalattava. Voidaan sävyttää maalilla. Kestää kuivuttu-
aan hyvin liuotinpesuaineita.

                                                                                           
koko pakkaus määrä tuotenro.
1 litra kierrepurkki 12 303184
500 ml spray 12 303191

442 PYRMOTEC 53
Nopeasti kuivuva kiveniskumassa, joka muodostaa mustan tai 
vaaleanharmaan, tiiviin, päällemaalauskelpoisen kalvon. 
Suojaa myös maantiesuolalta. Muovipohjainen, ääntä vaimen-
tava, päälle maalattava. Voidaan sävyttää maalilla. Kestää 
kuivuttuaan hyvin liuotinpesuaineita.

                                                                                                
koko pakkaus määrä tuotenro. väri
1 litra kierrepurkki 12 303188 musta
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Liima ja tiivistysmassat

401 PENSLATTAVA KORIMASSA
Harmaa, helposti siveltävä, tiksotrooppinen, nopeasti kuivuva 
saumaus- ja tiivistysmassa. Kuivuttuaan elastinen ja päälle 
maalattava. Sopii käytettäväksi autojen alustoissa, auton 
koreissa sekä moottoritiloissa. Sopii myös sisälokasuojien 
tiivistämiseen.

                            
koko pakkaus määrä tuotenro. väri
1 kg  purkki 6 303274 harmaa

410 UV LIIMA- JA TIIVISTYSMASSA
Yksikomponenttinen, elastinen, päälle maalattava, ilman-
kosteuden avulla kovettuva polyuretaanipohjainen liima- ja 
tiivistysmassa. Sopii linja-auto ja kuorma-autoteollisuuden 
tiivistys- ja kiinnitysaineeksi. Myös muuhun teollisuuteen.

koko pakkaus määrä tuotenro. väri
310 ml patruuna 12 303288 harmaa
310 ml patruuna 12 303289 valk.
310 ml patruuna 12 303290 musta
600 ml kalvopakkaus 20 303291 harmaa
600 ml kalvopakkaus 20 303292 valk.
600 ml kalvopakkaus 20 303293 musta

452 SPRAYLIIMA
Nopeasti kuivuva kautsu- ja liuoteainepohjainen sprayliima. 
Soveltuu paperin, huovan, vaahtokumin, kumin yms. pehmite-
aineettomien keinokuitujen liimaukseen.

koko pakkaus määrä tuotenro.
400 ml spray 12 303276
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Liima ja tiivistysmassat

460 PYRMOSEAL BUTYYLI
Musta, pysyvästi elastinen, UV-suojattu lasin tiivistysmassa, 
jolla on erittäin korkea kuivaainepitoisuus. Käytetään tiivisteenä 
lasin ja kumitiivisteen sekä kumitiivisteen ja korin välissä esim. 
tuuli-, sivu- ja takalaseissa. Soveltuu mainiosti myös kattoikku-
noiden, lamppujen, takavalojen ja korin väliseen tiivistykseen.

                                                                                  
koko pakkaus määrä tuotenro. väri
310 ml patruuna 12 303268 musta

750 MS-POLYMEERI KORIMASSA
Liuotinvapaa, ilman kosteuden avulla kovettuva UV-säteilyä 
kestävä tiivistysmassa. Yksikomponenttinen ruiskutettava, 
harmaa MS-polymeeri saumojen viimeistelyyn ja tasaisten 
pintojen äänieristykseen ja viimeistelyyn. Jättää kuivuttuaan 
tehdas-PVC:tä muistuttavan pinnan. Päällemaalauskelpoinen, 
märkää märälle. Ei sisällä silikonia eikä isosyanaattia.   

koko pakkaus määrä tuotenro. väri
310 ml patruuna 12 303302 harmaa

PVC D 141
Pulverimaalaukseen soveltuva tiivistysmassa. Suunniteltu 
pulverimaalauksen yhteydessä tapahtuvaan hitsaus-, liitos-, 
jatkos- yms. saumojen viimeistelyyn ja tiivistämiseen. Vulka-
noituu metalliin ja muodostaa joustavan ja siistin pinnan
pulverimaalin alle. Kuivuu lämmön vaikutuksesta.

koko pakkaus määrä tuotenro. väri
25 kg  1 304302 harmaa

14
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Lasi ja rakenneliimat

500 POLYURETAANILIIMA
Yksikomponenttinen ilmankosteuden avulla kovettuva polyure-
taaniliima auton tuulilasien kiinnitykseen. Liuotinvapaa ja päälle 
maalattava. Välyksiä tasoittava, tärinää kestävä, hyvät ikäänty-
misominaisuudet.
Soveltuu myös rakenneliimaksi lujuutta vaativiin kohteisiin. 
(Huom! lisäaineet)

                                                                                  
koko pakkaus määrä tuotenro.
600 ml kalvopakkaus 20 303286
310 ml patruuna 12 303269
Sarja Mini-kit 12 303279           

501 FC TUULILASILIIMA
Yksikomponenttinen ilmankosteuden avulla nopeasti kovettuva 
polyuretaaniliima auton tuulilasien kiinnitykseen. Liuotinvapaa ja 
päälle maalattava. Välyksiä tasoittava, tärinää kestävä, hyvät 
ikääntymisominaisuudet. Kuivuu  nopeasti.
Soveltuu myös rakenneliimaksi lujuutta vaativiin kohteisiin. 
(Huom! lisäaineet)

                                                                                  
koko pakkaus määrä tuotenro.
310 ml patruuna 12 303270

501 FC HM TUULILASILIIMA
Yksikomponenttinen ilmankosteuden avulla nopeasti kovettuva, 
korkea moduläärinen polyuretaaniliima auton lasien kiinnityk-
seen. Liuotinvapaa ja päälle maalattava. Välyksiä tasoittava, 
tärinää kestävä, hyvät ikääntymisominaisuudet. Kuivuu nope-
asti.
Soveltuu myös rakenneliimaksi lujuutta vaativiin kohteisiin. 
(Huom! lisäaineet)

                                                                                  
koko pakkaus määrä tuotenro.
310 ml patruuna 12 303271
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DINITROL 9100 ” Absolute uretan” TUULILASILIIMA
Ilmankosteuden vaikutuksesta kuivuva yksikomponenttinen 
polyuretaani autonlasien kiinnitykseen. Korkealujuus, ei johda 
sähköä, levitettävissä ilman esilämmitystä. Kuivuu nopeasti. 
Ei sisällä liuottimia. Kolaritestattu -18˚C. 
         
                                                                         
koko pakkaus määrä tuotenro.
600 ml kalvopakkaus 20 303300
310 ml patruuna 12 303299

512 2K HM TUULILASILIIMA
Kaksikomponenttinen, kemiallisesti kovettuva, korkeamodu-
läärinen polyuretaaniliima, auton lasien kiinnitykseen. Liuotinva-
paa, musta.
Lisäominaisuuksiensa ansiosta lisää auton korin vääntö-
jäykkyyttä. Vähäinen sähkönjohtavuus. Kovettuu erittäin nope-
asti riippumatta ilman kosteusolosuhteista. 
Soveltuu myös rakenneliimaksi lujuutta vaativiin kohteisiin.
(Huom! lisäaineet)
                                                                                  

koko pakkaus määrä tuotenro.
400 ml patruuna 2K 12 303272

                                                                                  

506 THERMOFIX
Yksikomponenttinen, korkealujuuksinen, esilämmitettävä 
uretaaniliima, joka on ihanteellinen kylmissä olosuhteissa 
tapahtuviin liimauksiin. High-Tack (nopeakiinnittyvyys) liima 
muodostaa välittömästi riittävän lujuuden, joka kehittyy liiman 
jäähtyessä lämmitetystä liimapalon levityslämpötilasta. 
FMVSS 208/212 kolaritestattu -9˚ C asteessa 100 % tuloksella. 

koko pakkaus määrä tuotenro.
310 ml patruuna 12 303287
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Puhdistusaineet ja primerit

520 PUHDISTUSAINE
CLEANER/ACTIVATOR
Liuotinpohjainen, kirkas puhdistusaine. Tuote on tarkoitettu 
auton tuulilasien esikäsittelyyn Dinitrol-lasiliiman kanssa. 
Tuotteella on hyvät puhdistusominaisuudet ja se parantaa
liimaustulosta.
                                                                                  

koko pakkaus määrä tuotenro.
1000 ml kierrepurkki 12 303265
250 ml pullo 24 303262
30 ml pullo 25 303264

530 COMBI PRIMER
Vähän sähköä johtava, yksikomponenttinen, liuotinpohjainen, 
ruostesuoja-ainetta sisältävä primer. Tuote on erityisesti 
tarkoitettu puhdistettujen ikkunalasien ja maalattujen korin 
reunojen esikäsittelyaineeksi ennen DINITROL polyuretaani-
liimausta. Musta.

                                                                                  
koko pakkaus määrä tuotenro.
1000 ml kierrepurkki 12 303280
250 ml pullo 24 303266
30 ml pullo 25 303263

540 AKTIVAATTORI
Kirkas liuotinpohjainen aktivaattori. Tuote ontarkoitettu paran-
tamaan DINITROL polyuretaaniliiman ja polymeeripintojen
tarttuvuutta erityisesti esipinnoitettujen ja RIM-koteloitujen 
lasien välillä.

koko pakkaus määrä tuotenro.
30 ml pullo 25 303267
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Puhdistusaineet ja primerit

550 MULTIPRIMER
Musta, liuotinainepohjainen primer, joka on tarkoitettu paran-
tamaan DINITROL lasiliimojen tarttuvuutta galvanoidulle 
metallipinnoille, alumiinipinnoille, teräspinnoille, lasikuitupin-
noille, polyesteripinnoille ja maalatuille pinnoille.

koko pakkaus määrä tuotenro.
250 ml pullo 24 303281

18



60
10

60
70

60
50

Kitit ja täyteaineet

6010 PYRMOPLAST SUPER SOFT
Kaksikomponenttinen, polyesteripohjainen korikitti. Tarttuu hyvin 
kaikenlaisiin alustoihin; teräspeltiin, pohjusteisiin, 2K täyte-
aineeseen, hiotuille maalipinnoille. Sopii reunatarkkoihin täyte- 
ja hiontatarkoituksiin. Helposti hiottava.

                                                                                  
koko pakkaus määrä tuotenro.
3 kg purkki 6 303304
1 kg purkki 6 303305
250 g purkki 12 303306

6050 POLY STAR
Erittäin hieno, kaksikomponenttinen, yleiskäyttöinen, polyes-
teripohjainen, korikitti. Helposti hiottava useankin päivän päästä
levittämisestä. Hyvä tarttuvuus myös galvanoiduille ja sinkityille 
teräspinnoille sekä erilaisille alumiinipinnoille. Helppo levittää ja 
hioa.

                                                                                  
koko pakkaus määrä tuotenro.
3 kg patruuna kk 6 303310
2 kg purkki 6 303309
1 kg purkki 6 303308

6070 MUOVIKITTI
Kaksikomponenttinen muovikitti, joka on tarkoitettu korjattujen 
muoviosien viimeistelytasoitukseen. Sopii kaikille pinnoille. 
Lyhyt kovettumisaika, helposti hiottava, elastinen ja tarttuu 
hyvin eri materiaaleille. Helppo levittää ja hioa.

koko pakkaus määrä tuotenro.
500 g purkki 6 303312
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Kitit ja täyteaineet

6080 FIBERPLAST
Kaksikomponenttinen, lasikuituvahvisteinen polyesteri. Tuote on 
tarkoitettu ei kantavien auton korin osien sekä lasikuituosien/
-veneiden korjaamiseen. Puhkiruostuneet korinosat voidaan
täyttää ilman lasikuitumattoa. Voidaan hioa täysin kovetuttuaan 
tai jälkikäsitellä Pyrmoplast Superilla ja Pyrmoplast Microlla. 
Erittäin hyvin tarttuva ja joustava.
                                                                                  

koko pakkaus määrä tuotenro.
1,5 kg purkki 6 303314
750 g purkki 6 303313

6090 METALU
Kaksikomponenttinen, metallia sisältävä, synteettinen hioma-
tuote. Kuivuttuaan metallinkova ja kestää kemikaaleja. Täysin 
kuivaa Metalua voidaan porata, hioa ja sahata. Käytetään auton
korin peltikorjauksissa etenkin voimakkaasti ruostuneissa 
paikoissa ja paksuina kerroksina. Ei ime kosteutta, näin ollen 
mainio ruostekorjauksiin.
                                                                                  

koko pakkaus määrä tuotenro.
1,3 kg purkki 6 303315

6064 KOVETIN
Dinitrol polyesterikittien kovetin.

koko pakkaus määrä tuotenro.
60 g tuubi 1 303311
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6910 POLYESTERI LAMINOINTIHARTSI
Polyesteripohjainen korjaus ja laminointihartsi lasikuituosien ja 
SMC-osien korjaukseen. Kovettuu nopeasti.

koko pakkaus määrä tuotenro.
1 kg purkki 6 303317

Kitit ja täyteaineet
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Spraymaalit

443 SINKKIMAALI
Sinkkipohjainen, pitkävaikutteinen korroosionestosinkkimaali.
Tuote sisältää 95% sinkkiä ja 5% synteettistä hartsia. Käytetään 
auton korin korjauksissa, teräsrakenteiden suojamaalauksessa
ja ylläpitohuollossa. Harmaa.

koko pakkaus määrä tuotenro.
400 ml spray 12 303351

444 SINKKIMAALI
Sinkkipohjainen, pitkävaikutteinen korroosionestosinkkimaali.
Tuote sisältää 95% sinkkiä ja 5% synteettistä hartsia. Käytetään 
auton korin korjauksissa, teräsrakenteiden suojamaalauksessa
ja ylläpitohuollossa. Harmaa. Pistehitsattavissa.

koko pakkaus määrä tuotenro.
400 ml spray 12 303352

8050 ALUMIINIMAALI 800
+800 °C  kestävä alumiinimaali, jolla on hyvät korroosionesto-
ominaisuudet. Sisältää 99,5% puhdasta alumiinia. 
Sopii esimerkiksi pakoputkien ja savuhormien maalaukseen. 
Myös koristemaalaukseen.

koko pakkaus määrä tuotenro.
400 ml spray 12 303350
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Tekniset- / huoltokemikaalit

RUSTOFF
Erittäin hyvin tunkeutuva, kiinniruostuneiden osien, ruuvien, 
pulttien yms. irrotusneste. Liuottaa myös tervaa, pikeä, alusta-
massaa jne. Muodostaa ohuen, voitelevan, öljyisen kalvon. 
Toimii myös kosteilla pinnoilla.

            
koko pakkaus määrä tuotenro.
500 ml spray 12 303248

353 MULTI 2020
Sitkostettu, synteettinen voiteluainespray, joka kestää korkeaa 
painetta, tärinää ja iskuja. On läpinäkyvä, vettä ja happoja 
kestävä ja sietää lämpötiloja – 35 °C - +200 °C. Tunkeutuu
kohteeseen ja antaa tehokkaan pitkäikäisen voitelun ja korroo-
sion suojan. Sopii myös ketjujenvoiteluun elintarvike- ja paperi-
teollisuudessa. Myös merikäyttöön. 
Ehdottomasti myrkytön. (sis. PTFE).

                                                                                         
koko pakkaus määrä tuotenro.
500 ml spray 12 303179

RC 900 ROST-OFF PRIMER
Ruosteenmuunnin. Muuttaa ruosteen kiinteäksi orgaaniseksi 
rautayhdisteeksi. Ei sisällä lyijy, sinkki eikä kromiyhdisteitä. 
Päälle maalattava. Musta.

                       
koko pakkaus määrä tuotenro.
400 ml spray 12 303178
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Tekniset- / huoltokemikaalit

SILIKONISPRAY
Väritön, puhdas voiteluaine, joka estää tehokkaasti tiivisteiden 
jäätymisen sekä tekee ne joustaviksi ja kimmoisiksi. Kiillottaa 
autossa kojelaudat. kumi- ja muovimatot yms. Soveltuu kumi-, 
muovi-, lasikuitu-, metalli-, nahka- ja puupinnoille. Voitelee 
myös lukot, saranat, jouset yms. tahrattomasti 

koko pakkaus määrä tuotenro.
400 ml spray 12 303146

A & O YLEISÖLJY
Erittäin hyvin tunkeutuva, vettä syrjäyttävä, kosteuden poistava 
huoltokemikaali, jolla on hyvät voitelevat ja korroosiota ennalta 
ehkäisevät ominaisuudet. Kuivuu nopeasti ja muodostaa
erittäin ohuen, läpinäkyvän ja rasvamaisen kalvon. Estää 
kitinää ja irrottaa kiinniruostuneita osia. 
Matala-aromaattinen liuotin.

             
koko pakkaus määrä tuotenro.
400 ml spray 12 303120

7450 JARRUCLEANER
Korkea-aktiivinen, ympäristöystävällinen jarrujen, kytkimen, 
vaihteensiirto osien ja kaasuttimen puhdistusaine. Irrottaa öljyä, 
rasvaa vahoja ja muuta likaa. Sopii teollisuus- ja konepaja- 
käyttöön. Tuotteella on korroosiolta suojaavia ominaisuuksia

koko pakkaus määrä tuotenro.
500 ml spray 12 303364
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Tekniset- / huoltokemikaalit

LEIKKUUÖLJY
Silloin kun tarvitset kitkaa pienentävän leikkuunesteen. 
Soveltuu poraamiseen, sorvaamiseen, jyrsimiseen, työstämi-
seen, jenkaamiseen yms.
     
                
koko pakkaus määrä tuotenro.
400 ml spray 12 303158

DSVS  
Synteettinen ja sitkostettu vaseliini spray
Erittäin tehokkaasti tunkeutuva ja kestävästi voiteleva DINTROL 
SYNTEETTINEN VASELIINI SPRAY on korkealuokkainen tuote 
kaikkiin vaativiin voitelukohteisiin. Se on sitkostettu ja valuma-
ton heti ruiskutuksen jälkeen. 
Kylmänkesto yli -40°C, kuumankesto +200°C valumatta. Hyvän 
tartuntakyvyn ja tunkeutuvuuden ansiosta se saavuttaa vaike-
immatkin kohteet ja muodostaa sitkeän voitelevan kalvon, joka 
takaa pitkäaikaisen ja luotettavan voitelun. Erittäin hyvä 
lämmön- / ja paineenkesto. Antaa hyvän suojan ruostetta 
vastaan. Myrkytön. Väritön. Soveltuu lähes kaikkeen voiteluun. 
       
             
koko pakkaus määrä tuotenro.
400 ml spray 12 303130

PASTA SPRAY
Voiteleva suoja-aine. Muodostaa rasvamaisen punaisen, reilun 
voitelevan kalvon. Tunkeutuu ja voitelee.  Mineeraalipohjainen. 
Ei suositella lukkopesiin.  Käyttökohteet: akun navat, saranat, 
salvat, lukot jne.  Väri: punainen.

                                                                                         
koko pakkaus määrä tuotenro.
400 ml spray 12 303131
10 kg kannu 1 304179
25 kg kannu 1 304180
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Tekniset- / huoltokemikaalit

SPECIAL CLEANER RASVANPOISTAJA
SPECIAL CLEANER on tarkoitettu kaikenlaiseen puhdistamis-
een. Se poistaa kaikenlaisilta pinnoilta öljyn, rasvan, liimajään-
teet yms. Nopeasti haihtuvana tuotteena se soveltuu mm. 
erilaisten pintojen puhdistamiseen ennen liimausta, maalausta, 
teippausta jne.. 
                                                                                  

koko pakkaus määrä tuotenro.
400 ml spray 12 303123
4 litraa astia 1 304136
10 litraa astia 1 304137

4755 VAAHTOAVA LASINPESUAINE
Puhdistaa tehokkaasti lasit, peilit, ikkunat, muovipinnat, maala-
tut ja lakatut pinnat noesta, liasta yms. Soveltuu myös pyyhkijöi-
den kumien puhdistukseen. Myös verhoilutahrat voidaan
puhdistaa.

koko pakkaus määrä tuotenro.
386 ml spray 12 303129
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Tekniset- / huoltokemikaalit

AUTOCLEANER
Ympäristöystävällinen, biologisesti hajoava, hajuton autonpuh-
distusaine. Käytetään auton korroosionestokäsittelyn jälkeen 
maalipintojen puhdistukseen. Sisältää eläin- ja kasvipohjaisia
liuotinaineita. Ei vahingoita maali-, metalli- eikä muovipintoja.

                                                                                  
koko pakkaus määrä tuotenro.
100 ml muovipullo 80 303362

ANNITROL RUOSTEENPOISTOAINE
Nopeatehoinen ruosteenpoistoaine. Poistaa ruosteen rauta- ja 
teräspinnoilta.

            
koko pakkaus määrä tuotenro.
1 litra muovipullo 12 304199
10 litraa kanisteri 1 304198
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Äänieristysaineet

5000 ÄÄNIERISTYSLEVY
Itseliimautuva, tärinänkestävä ja eristävä metalli- ja muoviosien 
äänieristyslevy. Levyä voidaan muotoilla sekä kylmänä että 
lämmitettynä. Mitat 500 x 500 x 2,1 mm.

koko     pakkaus määrä tuotenro.
500x500x2,1  ltk 10 303365

NOISE KILLER
Myrkytön, vesiohenteinen äänieristysmassa ajoneuvon 
rakenteiden äänieristyksiin ja kulumissuojauksiin. 
Estää ruostumista ja suojaa myös mekaaniselta kulumiselta. 

koko pakkaus määrä tuotenro.
1 litra purkki 6 kpl 303164
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Työkalut ja tarvikkeet

81

Korkealaatuiset erikoistyökalut, tarvikkeet 
ja varaosat ruostesuojaamoille, huoltamoille, 
korjaamoille ja teollisuudelle.

• Korkeapainepumput
• Ruiskutuslaittet ja -suuttimet
• Matalapaineruiskut ja tarvikkeet
• Liimapuristimet
• Levityspistoolit
• Lasinirrotus- ja asennustyökalut
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Palveluksessasi 55 vuoden kokemus 

Autoteollisuuden erikoismenetelmien johtavana toimittajana Dinol on hankkinut  
tutkimuksen ja kehitystyön avulla vahvan kokemuksen vuosikymmenten aikana.

Hyvin tunnetut tavaramerkit

Tuotteemme myydään tunnettujen tavaramerkkien nimillä kuten DINITROL, 
TUFF-KOTE, DINOL ja PYRMO.
Vuosien kuluessa nämä tuotteet on opittu tuntemaan korkeasta laadusta sekä 
hyvästä palvelusta, maailmanlaajuisesta markkinoinnista ja teknisestä tuesta.

Korkealaatuiset tuotteet

Dinol-tuotteet tarjoavat luotettavat ja tehokkaat ratkaisut seuraavilla segmen-
teillä:
• Ajoneuvojen ja teollisuuden korroosionesto
• Tuulilasien liimaus
• Bussien-, perävaunujen- ja erikoisajoneuvojen valmistus
• Ajoneuvon korinkorjaus
• Autonhoito
• Rautatiekaluston valmistus
• Ilmailuteollisuus ja ilma-alusten ylläpito

Dinolin korkealuokkaiset systeemit sisältävät: tuotteet, ohjekirjat, laitteistot, 
ruiskutuskaaviot, harjoitus- ja koulutusohjelmat.

Uusinta teknologiaa, ympäristöystävälliset ratkaisut

Dinolilla on yhteys autoalan viimeisimpiin kehitysaskeliin merkittävänä alihankki-
jana. Jatkuva kehitystyö sisältää testaus- ja seurantatyötä parhaan mahdollisen 
tuloksen saavuttamiseksi niin auton käyttäjän kuin ympäristönkin kannalta.



TELKO OY 
Lintulahdenkuja 10, 00500 Helsinki, PL 80, 00501 Helsinki
puh. 09-5211, fax 09-5212728 www.telko.com, www.dinitrol.fi


