
Jednosložkový rozpouštědlový čisticí prostředek/odmašťovač, který na základě testu OECD 301B na vývoj CO
2
 

může být popsán jako biologicky odbouratelný.
 
 
 
 
 
 
 
 

POPIS PRODUKTU

Interplus 546 byl speciálně vyvinut na odstraňování povrchových znečištění jako je olej, mastnota, špína a saze 
z metalických a natřených  povrchů jako součást údržbového programu. Interplus 546  může být používán ve 
spojení s odstraňovačem rzi Interplus 614. 
 
Interplus 546 je rovněž možno použít na odstranění kontaminantů z uhlíkové oceli z kovů, skla a natřených 
povrchů.
 
 
 
 
 
 
 
 

DOPORUČENÉ 
POUŽITÍ

Bezbarvý

Neaplikovatelné

Neaplikovatelné

15-25 mikronů (0,6-1 mils) mokré tloušťky filmu

67 m2/litr při 15 mikronech mokré tloušťky filmu
107 sq.ft/US gallon při 0.6 mils moré tloušťky filmu.

Počítejte s patřičným faktorem ztrát mokré

Vysokotlaké bezvzduchové stříkání, Štětec, Váleček, Houba
 
 

PRAKTICKÉ 
INFORMACE PRO: 
INTERPLUS 546

Odstín

Stupeň lesku

Objem sušiny

Typická tloušťka 
nátěru

Teoretická vydatnost

Praktická vydatnost

Aplikační metoda

Doba schnutí Neaplikovatelné

80°C (176°F)

0,98 kg/l (8,2 lb/gal)

REGULAČNÍ ÚDAJE Bod vzplanutí

Hustota

Obsah těkavých 
organických látek 
(VOC)

Další detaily viz. sekce Charakteristika produktu

1000 g/kg Direktiva EU Emise rozpouštědel
(Council Directive 1999/13/EC)
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Jako pomoc při aktivaci produktu Interplus 546 by před jeho aplikací měly být jakékoliv volné kontaminanty z 
povrchu odstraněny  nylonovým kartáčem. Povrchy, které nemají být ošetřeny, by před aplikací měly být 
zamaskovány a chráněny polyetylénem. Doporučujeme podlahu pokrýt plachtou, která zachytí kontaminované 
zbytky, produkt a oplachovou vodu.
 
Testovací vzorek
 
Důrazně doporučujeme na reprezentativní ploše provést malý testovací nátěrový vzorek, aby jste zjistili 
aktivační dobu a efektivitu odstraňovaní kontaminace. Aktivační doba hodně závisí na stavu substrátu a 
koncentraci odstraňované kontaminace. Nicméně, typická aktivační doba je mezi 10 a 20 minutami. Výsledný 
spláchnutý materiál by měl být zachycen a analyzován nezávislou laboratoří tak, aby jste se ujistili, že odpad 
bude zlikvidován v souladu s místní environméntální legislativou. 
 
Aplikační podmínky
 
Optimální pracovní teplota je v rozmezí 5 - 35°C (41 - 95°F). Nicméně, produkt může být použit v teplotách od 
0°C (32°F) do maximálně 60°C (140°F).
 
Pro nejlepší výsledky se dodopručuje aplikační plochu zakrýt tak, aby jste omezili účinky větru, deště a 
intenzivního slunečního svitu.
 
 
 
 
 

PŘÍPRAVA 
POVRCHU

Míchání by nemělo být nutné
 

Neaplikovatelné
 

Doporučeno
 

Doporučeno
 

Nedoporučeno
 

Čistá voda
 

Nádoby s materiálem by měly být znovu těsně uzavřeny, aby se předešlo vyschnutí 
produktu.  
 

Vybavení čistěte vodou okamžitě po použití. Oplach likvidujte v souladu s místní 
environmentální legislativou. Pro splnění požadavků místní legislativy na likvidaci 
odpadů může být nutná neutralizace a rozředění vodou. Rozlitý materiál  by měl být 
sebrán a likvidován dle stejných požadavků.
 

Vhodné 

Nedoporučeno

Aplikujte tryskou o velikosti 0.28-0.43 mm (11-17 thou) 
s úhlem rozstřiku mezi 65 a 80°. Tlak na trysce by měl 
být sotva dostatečný tak, aby dal jednotný střik a 
výsledkem byl rovnoměrný nátěr. Typický tlak na trysce 
je 105 kg/cm2 (1500 p.s.i.)

APLIKACE Míchání

Směsný poměr

Vysokotlaké 
bezvzduchové 
stříkání

Vzduchové stříkání 
(Tlaková nádoba) 

Štětec

Váleček

Ředidlo

Čistící prostředek

Přerušení práce

Čištění

Odstraňování Nadbytečný nános Interplus 546 by měl být nejprve ze substrátu odstraněn 
průmyslovými utěrkami. Poté zbylá rezidua ze substrátu smyjte vysokotlakou vodou.
 

Strana 2 z 4



Interplus® 546
Čistič povrchu & Odmašťovač

Rychlost odstraňování kontaminace závisí na podmínkách substrátu a koncentraci kontaminantů. Pro 
odstranění velké koncentrace kontaminantů bude možná nutné aplikaci opakovat. 
 
Před aplikací se pro určení aktivační doby a efektivity odstraňování doporučuje provést zkušební aplikaci.  Delší 
kontakt s některými generickými typy nátěrů může vést k povrchovým defektům jako např. k měknutí. 
 
Ukázalo se, že Interplus 546 může zlepšit přetíratelnost starých nátěrů tam, kde mechanická příprava není  
uskutečnitelná.
 
Veškeré okolní plastové a/nebo gumové materiály by měly být zamaskovány, aby se předešlo poškození 
způsobeného dlouhodobou expozicí produktu Interplus 546.
 
Ujistěte se, že povrch, na který je Interplus 546 aplikován, je suchý. Jakákoliv povrchová vlhkost může zamezit 
penetraci a prodloužit aktivační dobu.
 
Pokud aplikujete Interplus 546 v uzavřených prostorách, zajistěte dostatečnou ventilaci.
 
Tam kde proudění horkého vzduchu, nebo přímý sluneční svit mohou způsobit vysychání produktu by 
ošetřované plochy měly být zabaleny do polyetylénu.
 
Interplus 546 musí být po celou dobu skladování chráněn před mrznutím.
 
 
Pozn: Hodnoty VOC jsou typické a jsou poskytnuty pouze jako vodítko. Mohou kolísat v závislosti na faktorech 
jako jsou např. barevné rozdíly, či běžné výrobní tolerance.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHARAKTERISTIKA 
PRODUKTU

Interplus 546 může být v rámci údržbového programu použit ve spojení s odstraňovačem rzi Interplus 614 .
 
Interplus 546 může být rovněž použit jako součást údržby neporušených starých nátěrů, kdy je nátěrový povrch 
ošetřován pro následné přetření nátěrem z estetických důvodů.

KOMPATIBILITA 
SYSTÉMŮ
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Další informace týkající se průmyslových standardů, termínů a zkratek uvedených v těchto technických 
údajových listech výrobku naleznete v následujících dokumentech dostupných na  www.international-pc.com:
 

•   Definice & Zkratky
 

•   Příprava povrchu
 

•   Aplikace nátěrů
 

•   Teoretická & Praktická vydatnost
 
Individuální kopie těchto informačních sekcí jsou dostupné na vyžádání.
 
 

DALŠÍ INFORMACE

Tento produkt je určen pouze pro profesionální použití v průmyslových situacích a v souladu s radami 
uvedeným v tomto dokumentu, bezpečnostních údajových listech produktu (MSDS) a na
obalech a neměl by být použít bez předchozího řádného prostudování bezpečnostních listů, které firma 
International Protective Coatings svým zákazníkům poskytla. 
 
Veškeré práce týkající se aplikace a použijí tohoto produktu by měly být prováděny v souladu s národními 
zdravotními, bezpečnostními a ekologickými standarty a předpisy.
 
Při svařování či řezání plamenem materiálu natřeného tímto produktem dochází k vylučování exhalátů a výparů, 
což si vyžádá používání vhodných prostředků osobní ochrany a adekvátní ventilaci.
 
V případě pochybností o vhodnosti použití tohoto produktu kontaktujte International Protective Coatings.
 
 

BEZPEČNOSTNÍ 
OPATŘENÍ

VELIKOST BALENÍ Velikost balení

Objem Velikost

V případě dotazů ohledně dostupnosti jiných velikostí balení kontaktujte International Protective Coatings.

20 litrů 20 litrů 20 litrů

5 litrů 5 litrů 5 litrů

PŘEPRAVNÍ HMOTNOST Velikost balení

Přepravní číslo U.N. Bezpečná

20 litrů 19.6 kg

5 litrů 4.9 kg

Doba skladovatelnosti Minimálně 12 měsíců při 25°C (77°F). Průběžně kontrolujte. Skladujte na suchém, 
tmavém místě, mimo dosah tepla a zdrojů vznícení. Po celou dobu skladování 
chraňte produkt před zmrznutím. .

SKLADOVÁNÍ

Informace, které jsme poskytli v tomto údajovém listu nemají být plně vyčerpávající. Kdokoliv by tento produkt používal pro jiný účel, než je v tomto údajovém listu specificky doporučeno, 
aniž by od nás nejprve získal potvrzení o vhodnosti  tohoto  produktu pro zamýšlený účel, činí tak na vlastní nebezpečí.  Veškeré rady, či stanoviska poskytnuté k tomuto produktu (ať už 
v tomto údajovém listu či jinak) jsou na základě našich nejlepších znalostí správné, ale nemáme kontrolu nad kvalitou, nebo podmínkami substrátu a nad mnoha dalšími faktory 
ovlivňujícími použití a aplikaci tohoto produktu. Proto, pokud se specificky písemně nezavážeme, jakoukoliv hmotnou zodpovědnost za výkon tohoto produktu či za (podmíněno 
maximálním rozsahem povoleným zákonem) jakékoliv škody nebo ztráty vyvstávající z použití tohoto produktu neakceptujeme. Tímto odmítáme jakékoliv záruky či ztížnosti, vyjádřené či 
naznačené, úkonem práva či jinak, včetně a bez omezení, jakýchkoliv implikovaných záruk prodejnosti či vhodnosti pro konkrétní účely. Veškeré dodané produkty a poskytnuté technické 
poradenství podléhají našim Podmínkám prodeje (Conditions of Sale). Měli byste kopii tohoto dokumentu získat a pečlivě si jej přečíst. Informace obsažené v tomto údajovém listu jsou 
průběžně čas od času modifikovány ve světle nově nabytých zkušeností a naší politiky neustálého rozvoje. Je na zodpovědnosti uživatele před použitím tohoto produktu kontaktovat 
místního zástupce International Paint a ověřit si, zda je tento údajový list aktuální.
 
Datum vydání: 7.7.2009 

Důležitá poznámka

Copyright © AkzoNobel, 7.7.2009.

, International a všechny produkty uvedené v této publikaci jsou ochrannou známkou, či licencí Akzo Nobel.

www.international-pc.com
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