
Interthane® 990 Aerosol 
Poliuretanowa farba nawierzchniowa – Wskazówki informacyjne o produkcie 

OPIS  
PRODUKTU 

Dwuskładnikowa poliuretanowa farba nawierzchniowa zapewniająca doskonałą trwałość i możliwość przemalowania przez 
długi czas.

PRZEZNACZENIE Interthane 990 Aerosol przeznaczony jest do naprawy małych powierzchni. 

UWAGI 
DOTYCZĄCE 
BEZPIECZEŃSTWA 

Ten produkt jest przeznaczony do stosowania wyłącznie przez profesjonalnych aplikatorów w warunkach przemysłowych zgodnie z 
zaleceniami podanymi w tej karcie, karcie charakterystyki i pojemniku (-ach) i nie powinien być używany bez odniesienia do kart 
charakterystyki (MSDS), które International Protective Coatings dostarcza swoim klientom.
Wszystkie prace związane z zastosowaniem i użytkowaniem tego produktu powinny być wykonywane zgodnie z odpowiednimi 
normami i przepisami krajowymi dotyczącymi zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska.
Właściwie dopasowana maska ochronna, wyposażona w filtr powietrza lub zasilana powietrzem, zgodna z zatwierdzoną 
normą powinna być noszona, kiedy ocena ryzyka wskazuje, że jest to konieczne. Dobór maski ochronnej musi być oparty 
na znanych lub przewidywanych poziomach narażenia, zagrożeniach związanych z produktem i bezpiecznych granicach 
bezpieczeństwa pracy wybranej maski.

SZCZEGÓŁY 
APLIKACJI 

Załóż środki ochrony indywidualnej przed przystąpieniem do następujących czynności: 
Krok 1 - Wstrząśnij oddzielnie Składnik A i Składnik B i umieść na płaskiej powierzchni.
Krok 2 - Zdejmij pokrywki opakowań Składnika A i Składnika B. Umieść adapter nad otworem wejściowym Składnika A, nie wciskaj 
adaptera w tym miejscu, aby uniknąć niepotrzebnego rozpryskiwania. UWAGA: Do każdego przygotowywanego opakowania 
należy używać nowy adapter.
Krok 3 - Mocno przytrzymując puszkę Składnika B, umieść ją do góry nogami i włóż do wolnego otworu adaptera, który spoczywa 
na puszce Składnika A.
Krok 4 - Mocno wciśnij puszkę Składnika B do adaptera spoczywającego na puszce Składnika A. Kontynuuj, aż puszka ze Skł. B 
będzie pusta. Opróżnioną puszkę po Skł. B należy zutylizować.
Krok 5 - Zdejmij adapter i wyrzuć go. Umieść dyszę na puszce Skł. A i załóż pokrywkę.
Krok 6 - Wstrząsaj puszką Skł. A (zmieszanego ze Skł. B) nieprzerwanie przez 1 - 2 minuty.
Krok 7 - Zdejmij pokrywkę z puszki Skł. A, umieść puszkę do góry nogami i natryśnij „obszar testowy”. Natryskiwać, aż ciecz w 
widoczny sposób zmieni kolor na kolor właściwy.
Krok 8 - Przywracając puszkę Skł. A do pozycji pionowej, jesteś gotowy do użycia Interthane 990 Aerosol. Zwróć uwagę,  
że jeśli potrzebujesz łatwego w użyciu pistoletu, aby usprawnić aplikację, wystarczy dopasować pistolet do puszki Skł. A, wciskając 
go w obszar otaczający dyszę. 
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Więcej informacji można znaleźć w karcie danych technicznych Interthane 990 pod   
http://www.international-pc.com/PDS/2484-P-eng-A4.pdf
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CZAS SCHNIĘCIA   Minimalny okres przemalowania zalecaną farbą nawierzchniową 

Temperatura Pyłosuchość Pełne wyschnięcie Minimum Maksimum

25°C (77°F) 90 minut 6 godzin 6 godzin Przedłużony¹

¹ Patrz: Definicje i Skróty International Protective Coatings 

TYPOWA GRUBOŚĆ  50-75 mikronów (2-3 mils) na sucho 

LZO 670g/Kg     Dyrektywa UE o emisji rozpuszczalników (Dyrektywa 1999/13/EC) 

CZAS 
PRZYDATNOŚCI 

24 godziny maksimum przy 25ºC (77ºF)

WIELKOŚĆ 
OPAKOWAŃ 

Interthane 990 Aerosol można zamówić w opakowaniach po 12 sztuk (dwa pudełka, jedno pudełko zawierające 12 pojemników  
Skł. A i jedno pudełko 12 pojemników Skł. B); pudełko pojemników Skł. B zawiera również 12 adapterów do napełniania i 12 dysz. 

PRZECHOWYWANIE Co najmniej 12 miesięcy w 25°C (77°F). Po tym okresie podlega ponownemu sprawdzeniu. Przechowywać w suchych, 
zacienionych miejscach z dala od źródeł ciepła i zapłonu. 

Oświadczenie o ograniczeniu odpowiedzialności
Informacje zawarte w tych wskazówkach informacyjnych o produkcie nie mają być wyczerpujące; każda osoba używająca produktu do celów innych niż te wyraźnie zalecane w niniejszym przewodniku 
informacyjnym bez uprzedniego uzyskania od nas pisemnego potwierdzenia, że produkt nadaje się do zamierzonego celu, robi to na własne ryzyko. Wszelkie porady lub oświadczenia dotyczące 
produktu (czy to w tej karcie, czy w innych miejscach) są zgodne z naszą najlepszą wiedzą, ale nie mamy wpływu na jakość lub stan podłoża ani na wiele czynników wpływających na użycie i 
zastosowanie wyrobu. Dlatego też, o ile nie wyrazimy na to wyraźnej zgody na piśmie, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za działanie produktu ani za (w maksymalnym zakresie dozwolonym 
przez prawo) jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z użytkowania produktu. Niniejszym zrzekamy się wszelkich gwarancji lub oświadczeń, wyraźnych lub domniemanych, z mocy prawa lub w inny 
sposób, w tym między innymi jakiejkolwiek domniemanej gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu. Wszystkie dostarczone produkty i udzielone porady techniczne 
podlegają naszym Warunkom sprzedaży. Powinieneś zamówić kopię tego dokumentu i dokładnie ją przejrzeć. Informacje zawarte w tych wskazówkach informacyjnych o produkcie mogą od czasu do 
czasu ulegać zmianie w świetle naszego doświadczenia i naszej polityki ciągłego rozwoju. Obowiązkiem użytkownika jest sprawdzenie u lokalnego przedstawiciela, czy niniejsze wskazówki 
informacyjne produktu są aktualny przed użyciem produktu.
Karta danych technicznych jest dostępna na naszej stronie internetowej www.international-marine.com lub www.international-pc.com. Pierwszeństwo mają informacje zawarte w karcie danych 
technicznych na stronie internetowej.
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