
Interplus® 356 Aerozol 
Podkład epoksydowy na rdzę – informacje o produkcie

OPIS WYROBU Dwuskładnikowy podkład epoksydowy tolerujący gorzej przygotowane powierzchnie, wewnętrznie uelastyczniony, 
grubopowłokowy, utwardzający się w niskich temperaturach (aż do −5°C). Pigment metaliczny z dodatkiem aluminium i tlenku 
żelaza o lamelarnej strukturze miki zapewniającej zwiększoną odporność na korozję. 

PRZEZNACZENIE Podkład Interplus 356 w aerozolu jest przeznaczony do napraw niewielkich powierzchni.

WZGLĘDY 
BEZPIECZEŃSTWA

Produkt jest przeznaczony do stosowania wyłącznie przez wykwalifikowanych pracowników w warunkach przemysłowych 
zgodnie z zaleceniami podanymi w niniejszej broszurze informacyjnej, Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego 
oraz na pojemniku i nie powinien być stosowany bez uprzedniego zapoznania się z Kartą Charakterystyki Preparatu 
Niebezpiecznego, którą firma International Protective Coatings dostarcza swoim klientom.
Wszystkie prace związane z zastosowaniem i wykorzystaniem tego produktu muszą być wykonywane zgodnie z mającymi 
zastosowanie krajowymi normami i przepisami 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.

STOSOWANIE Przed przystąpieniem do poniższych czynności należy założyć osobistą odzież ochronną:
Krok 1 – Wstrząsnąć osobno składniki A i B, a następnie umieścić je na płaskiej powierzchni. 
Krok 2 – Zdjąć pokrywki z pojemników składników A i B. Umieścić adapter nad otworem wlotowym pojemnika składnika A, ale 
nie wciskać adaptera w otwór, aby uniknąć niepożądanego rozpylenia. UWAGA: Do każdego mieszanego zestawu należy użyć 
nowego adaptera. 
Krok 3 – Przytrzymując mocno składnik B, należy ustawić puszkę do góry nogami i włożyć ją do otworu adaptera, który obecnie 
znajduje się na składniku A.
Krok 4 – Mocno wcisnąć pojemnik ze składnikiem B do adaptera, który spoczywa na pojemniku składnika A i przytrzymać go aż 
do całkowitego opróżnienia pojemnika ze składnikiem B. Po opróżnieniu pojemnika ze składnikiem B należy go wyrzucić.
Krok 5 – Zdjąć adapter i wyrzucić go. Nałożyć dyszę na pojemnik ze składnikiem A i założyć pokrywkę.
Krok 6 – Wstrząsać pojemnikiem ze składnikiem A (aby dokładnie zmieszać ze składnikiem B) przez okres od 1 do 2 minut.
Krok 7 – Zdjąć pokrywkę z pojemnika ze składnikiem A, odwrócić pojemnik do góry dnem i spryskać „obszar testowy”. 
Spryskiwać do momentu, aż środek w widoczny sposób zmieni kolor na kolor powłoki. 
Krok 8 – Odwrócić pojemnik A do pozycji pionowej. Podkład Interplus 356 w aerozolu jest już gotowy do użycia. Aby skorzystać 
z łatwego w użyciu pistoletu, należy nałożyć pistolet na pojemnik składnika A, wciskając go w wolną przestrzeń wokół dyszy.

CZAS SCHNIĘCIA Minimalny czas między nakładaniem kolejnych warstw przy 
zalecanych lakierach nawierzchniowych

Temperatura Suchość w dotyku Utwardzenie Minimum Maksimum
25°C 90 minut 6 godzin 4 godziny Dłużej¹
¹Patrz Definicje i skróty dot. powłok ochronnych firmy International

STANDARDOWA 
GRUBOŚĆ

75–125 mikronów (3-5 mm) sucha powłoka

LZO* 549 g/kg Dyrektywa w sprawie ograniczenia emisji LZO (Dyrektywa Rady nr 1999/13/WE)
*ZAWARTOŚĆ LOTNYCH SUBSTANCJI ORGANICZNYCH

CZAS 
PRZYDATNOŚCI

Maksymalnie 2 godziny w temp. 25°C

ROZMIAR 
OPAKOWANIA 
ZBIORCZEGO

Podkład Interplus 356 w aerozolu można zamówić w opakowaniach po 12 sztuk (dwa kartony, jeden karton zawiera 12 
pojemników ze składnikiem A, a drugi 12 pojemników ze składnikiem B); karton ze składnikiem B zawiera również 
12 adapterów do napełniania i 12 dysz.

PRZECHOWYWANIE Minimum 12 miesięcy w temperaturze 25°C. Dalsze przechowywanie wymaga przeprowadzenia inspekcji stanu. 
Przechowywać w suchym, ciemnym miejscu z dala od źródeł ciepła i zapłonu.
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Szczegółowe informacje na temat produktu można znaleźć w karcie charakterystyki produktu Interplus 356 
opublikowanej pod adresem www.international-pc.com/pds/2334-p-eng-a4.pdf
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Ważna informacja
Informacje zawarte w niniejszej instrukcji nie są wyczerpujące. Każdy, kto stosuje ten produkt do celów innych niż wyraźnie zalecane w niniejszym dokumencie bez uprzedniego uzyskania od nas 
pisemnej zgody na inne zastosowanie produktu, czyni to na własne ryzyko. Wszystkie zalecenia i deklaracje dotyczące produktu (zawarte w niniejszej broszurze lub w innych dokumentach) są zgodne 
z naszą najlepszą wiedzą, jednakże nie mamy wpływu na jakość ani stan podłoża, ani na wiele innych czynników mających wpływ na stosowanie i aplikację produktu. Dlatego też, bez naszej wyraźnej 
pisemnej zgody, nie bierzemy żadnej odpowiedzialności za wyniki stosowania produktu lub za (w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo) jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z jego 
użycia. Niniejszym zrzekamy się wszelkich gwarancji i oświadczeń, wyraźnych lub dorozumianych, z mocy prawa lub w inny sposób, w tym, bez ograniczeń, wszelkich dorozumianych gwarancji 
przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu. Wszystkie dostarczane produkty i doradztwo techniczne podlegają naszym Warunkom sprzedaży. Należy zamówić kopię tego dokumentu 
i dokładnie zapoznać się z jego treścią. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą być okresowo aktualizowane w wyniku zdobywania dodatkowych danych oraz w wyniku naszej polityki ciągłego 
rozwoju. Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie u lokalnego przedstawiciela handlowego, czy niniejsza broszura informacyjna zawiera aktualne informacje o produkcie przed jego użyciem.
Karta danych technicznych została opublikowana na naszej witrynie internetowej pod adresem www.international-marine.com lub www.international-pc.com. Informacje zawarte w karcie danych 
technicznych na naszej witrynie internetowej mają znaczenie nadrzędne.
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