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Where legislation does not explicitly restrict or limit the use of lead containing 

coatings it is the responsibility of the client to inform International Paint in writing of 

their specific requirements

Interspec

Unless otherwise agreed in writing, all products supplied and technical advice given by us are subject to our standard terms and conditions of sale. Please note that a surcharge may be applied to 

the prices listed, in which case this will be notified to you by your International Paint representative. In the event that supplies are made and technical advice is given by one of our associated 

companies then such supplies and technical advice shall be subject to the standard terms of sale of that company, a copy of which is available upon request 1
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Interspec
Schematy główne

Opis Powierzchnia

m2

Zabezpieczenie a-korozyjne i p-porostowe 

podwodnej czesci

System antykorozyjny bazujacy na farbie o podwyzszonych paramertach odpornosci mechanicznej Intershield 300 z zastosowaniem wolnej od zwiazkow 

smolistych przekladki Intergard 263 do systemu p-porostowego.

1,300m2

Nadwodna czesc kadluba System antykorozyjny bazujacy na farbie o podwyzszonych paramertach odpornosci mechanicznej Intershield 300 bezposrednio przemalowany 

poliuretanowa farba nawierzchniowa, Interthane 990.

350m2

Unless otherwise agreed in writing, all products supplied and technical advice given by us are subject to our standard terms and conditions of sale. Please note that a surcharge may be applied to 

the prices listed, in which case this will be notified to you by your International Paint representative. In the event that supplies are made and technical advice is given by one of our associated 

companies then such supplies and technical advice shall be subject to the standard terms of sale of that company, a copy of which is available upon request 2
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Interspec
Zabezpieczenie a-korozyjne i p-porostowe podwodnej czesci [1,300m2]

Jeżeli jest konieczne,to należy usunšć wszystkie odpryski spawalnicze,wygładzić spoiny i ostre krawędzie.Jeżeli jast konieczne,umyć wodš słodkš w celu całkowitego usunięcia brudu i zaneczyszczeń.Odtłucić zgodnie ze 

standardem SSPC-SP 1 "solvent cleaning".Bezporednio przed malowaniem należy upewnić się,że powierzchnia jest czysta i sucha.Spoiny oraz uszkodzonš i skorodowanš powierzchnię gruntu ochrony czasowej 

oczycić strumieniowo-ciernie do standardu SSPC-SP 10 lub Sa 2? (ISO 8501-1:1988) lub mechanicznie do standardu Pt 3 (JSRA SPSS:1984).W przypadku poliwinylobutyralowego (PVB) oraz nieaprobowanego gruntu 

ochrony czasowej oczycić strumieniowo-ciernie gritem do standardu Sa 2? (ISO 8501-1:1988) lub SSPC-SP 10.W celu uzyskania najkorzystniejszych własnoci mechanicznych w przypadku typowych epoksydowych 

gruntów ochrony czasowej cynkowych i tlenkowo-żelazowych nienaruszonš warstwę gruntu należy oczycić omiatajšco strumieniowo-ciernie gritem do standardu AS 2 (International Sweep Blast Standards).

Przygotowania powierzchni

System antykorozyjny bazujacy na farbie o podwyzszonych paramertach odpornosci mechanicznej Intershield 300 z zastosowaniem wolnej od zwiazkow smolistych przekladki Intergard 263 do systemu p-porostowego.

Produkt Kod produktu Kolor Warstwy Gruboć

mokrej

Gruboć

suchej

Wydajno

ć

Współczyn

nik strat

Wydajno

ć

Rozcieńczal

nik

rodek

czyszczšcy

Objętoć l

Intershield 300 ENA300/A Kolor bršzu (Bronze) FC 250 150 4.0 30 2.80 GTA220 GTA220, 

GTA822

464.3

Intershield 300 ENA301/A Aluminiowy 

(Aluminum)

FC 250 150 4.0 30 2.80 GTA220 GTA220, 

GTA822

464.3

Intergard 263 FAJ034/A Szary jasny (Light 

Gray)

FC 132 75 7.6 30 5.32 GTA220 GTA220, 

GTA822

244.4

Intersmooth 7465HS SPC BEA777 Czerwony (Red) FC 185 100 5.4 30 3.78 GTA007 GTA007 343.9

Intersmooth 365 SPC BEA373 Bršzowy ciemny (Dark 

Brown)

FC 288 115 3.5 30 2.43 GTA007 GTA007 535.0

Intersmooth 365 SPC BEA374 Czerwony ciemny 

(Dark Red)

FC 288 115 3.5 30 2.43 GTA007 GTA007 535.0

_ _ _ _ 1,393 705 _ _ _ _ _ 2,586.9

Unless otherwise agreed in writing, all products supplied and technical advice given by us are subject to our standard terms and conditions of sale. Please note that a surcharge may be applied to 

the prices listed, in which case this will be notified to you by your International Paint representative. In the event that supplies are made and technical advice is given by one of our associated 

companies then such supplies and technical advice shall be subject to the standard terms of sale of that company, a copy of which is available upon request 3
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Interspec
Nadwodna czesc kadluba [350m2]

Jeżeli jest konieczne,to należy usunšć wszystkie odpryski spawalnicze,wygładzić spoiny i ostre krawędzie.Jeżeli jast konieczne,umyć wodš słodkš w celu całkowitego usunięcia brudu i zaneczyszczeń.Odtłucić zgodnie ze 

standardem SSPC-SP 1 "solvent cleaning".Bezporednio przed malowaniem należy upewnić się,że powierzchnia jest czysta i sucha.Oczycić strumieniowo-ciernie do standardu Sa 2 (ISO 8501-1:1988) lub SSPC-SP 6.

Przygotowania powierzchni

System antykorozyjny bazujacy na farbie o podwyzszonych paramertach odpornosci mechanicznej Intershield 300 bezposrednio przemalowany poliuretanowa farba nawierzchniowa, Interthane 990.

Produkt Kod produktu Kolor Warstwy Gruboć

mokrej

Gruboć

suchej

Wydajno

ć

Współczyn

nik strat

Wydajno

ć

Rozcieńczal

nik

rodek

czyszczšcy

Objętoć l

Intershield 300 ENA300/A Kolor bršzu (Bronze) FC 208 125 4.8 30 3.36 GTA220 GTA220, 

GTA822

104.2

Intershield 300 ENA301/A Aluminiowy 

(Aluminum)

FC 208 125 4.8 30 3.36 GTA220 GTA220, 

GTA822

104.2

Interthane 990 PHY999/A Czarny (Black) FC 88 50 11.4 30 7.98 GTA056, 

GTA713, 

GTA733

GTA056, 

GTA713, 

GTA733

43.9

_ _ _ _ 504 300 _ _ _ _ _ 252.3

Unless otherwise agreed in writing, all products supplied and technical advice given by us are subject to our standard terms and conditions of sale. Please note that a surcharge may be applied to 

the prices listed, in which case this will be notified to you by your International Paint representative. In the event that supplies are made and technical advice is given by one of our associated 

companies then such supplies and technical advice shall be subject to the standard terms of sale of that company, a copy of which is available upon request 4
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Interspec
Wykaz produktów

Produkt Kolor Kod produktu Zawartoć częci

stałych (%)

Objętoć (l )

Intergard 263 Szary jasny (Light Gray) FAJ034/A 57 260.0

Intershield 300 Kolor bršzu (Bronze) ENA300/A 60 577.5

Intershield 300 Aluminiowy (Aluminum) ENA301/A 60 577.5

Intersmooth 365 SPC Bršzowy ciemny (Dark Brown) BEA373 40 540.0

Intersmooth 365 SPC Czerwony ciemny (Dark Red) BEA374 40 540.0

Intersmooth 7465HS SPC Czerwony (Red) BEA777 54 360.0

Interthane 990 Czarny (Black) PHY999/A 57 60.0

Unless otherwise agreed in writing, all products supplied and technical advice given by us are subject to our standard terms and conditions of sale. Please note that a surcharge may be applied to 

the prices listed, in which case this will be notified to you by your International Paint representative. In the event that supplies are made and technical advice is given by one of our associated 

companies then such supplies and technical advice shall be subject to the standard terms of sale of that company, a copy of which is available upon request 5
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Interspec
Warunki i Definicje

Ten poufny dokument jest przeznaczony dla powyżej wymienionego klienta i jego zawartoć nie powinna być powielana lub przesyłana bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody International Coatings. Informacje sš 

przekazywane w dobrej wierze i w wietle poniższych warunków : Informacje zawarte w tym raporcie nie sš wyczerujšce i ktokolwiek używajšcy produktów dla celów innych niż szczegółowo okrelonych/rekomendowanych 

w tym raporcie, bez uprzednio uzyskanego potwierdzenia pisemnego od nas że, produkt jest właciwy do użycia w danym celu, robi to na własne ryzyko. Rękojmia, jeli udzielona, lub okrelone warunki sprzedaży 

zawarte sa w ogólnych warunkach sprzedaży International Coatings, których kopia dostępna jest na żšdanie. Jakkolwiek dšżymy do zapewnienia by doradztwo dotyczšce produktu (zawarte w tym raporcie lub innym) było 

właciwe, nie mamy kontroli ani nad jakociš, stanem podłoża oraz wieloma innymi czynnikami wpływajacymi na stoswanie i aplikację tego produktu. Z uwagi na powyższe nie akceptujemy jakiejkolwiek odpowiedzialnoci 

wynikajšcej z wystepowania naszych produktów lub strat i zniszczeń (za wyłšczeniem mierci lub obrażeń ciała wynikajšcych z naszego zaniedbania) jak również wynikajšcych z użycia naszych produktów, chyba że 

inaczej szczegółowo zostało ustalone na pimie. Informacje zawarte w tym raporcie mogš ulegać okresowym modyfikacjom wynikajšcym ze zdobywanego dowiadczenia oraz naszej polityki ustawicznego rozwoju 

produktów.Użytkownik jest odpowiedzialny za uzyskanie aktualnych kart katalogowych przed użyciem produktu oraz za zastosowanie produktów zgodnie z lokalnymi regulacjami doytczšcymi rodowiska naturalnego.  may 

be in force are observed when using any of our products.BHPProdukty wymienione w tym raporcie zostały stworzone do użycia przez zawodowych malarzy przemysłowych zgodnie z poradami technicznym zawartymi w 

naszych kartach katalogowych, kartach bezpieczeństwa produktów oraz etykietach na opakowaniach i nie powinny być używane bez odwoływania się do kart bezpieczeństwa (MSDS).Wszelkie prace łšcznie z 

nakładaniem produktu  powinny być prowadzone w wietle lokalnych standardów i regulacji dotyczšcych zdrowia, bezpieczeństwa i rodowiska.W przypadku wykonywania spawania lub płomieniowego cięcia materiału 

pokrytego tym produktem nastšpi emisja gazów, wymagajšca zastosowania rodków ochrony osobistej oraz odpowiedniej miejscowej wentylacji.W razie wštpliwoci dotyczšcych możliwoci użycia produktu w okrelonym 

celu prosimy skonsultować się z International Marine Coatings.

Unless otherwise agreed in writing, all products supplied and technical advice given by us are subject to our standard terms and conditions of sale. Please note that a surcharge may be applied to 

the prices listed, in which case this will be notified to you by your International Paint representative. In the event that supplies are made and technical advice is given by one of our associated 

companies then such supplies and technical advice shall be subject to the standard terms of sale of that company, a copy of which is available upon request 6
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