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INFORMACJA TECHNICZNA 
 
PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE 
DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO 
                                                                                                                                                        

                    
 
Szybkoschnący środek na bazie bitumenu i wosków przeznaczony do trwałego zabezpieczania 

podwozia  przed korozją. Posiada bardzo dobrą przyczepność do wszelkiego rodzaju metali jak 

również powierzchni lakierowanych, starych powłok lakierniczych, drewna i tworzyw sztucznych*. Po 

wyschnięciu pozostawia mocno przywierającą powłokę, dającą dobrą ochronę mechaniczną  

w zróżnicowanych warunkach klimatycznych. Charakteryzuje się doskonałymi właściwościami 

tłumienia dźwięku. Nie podlega lakierowaniu żadnymi systemami lakierniczymi. 

 

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE 

 
Kolor:      czarny 

Lepkość*    100 – 200 Pas  

Gęstość:    1,03 – 1,06 kg/l 

Pojemność:    1 l. 

Zużycie:     ok. 0,6kg/m2 przy 600 μm mokrej powłoki 

Odporność na temperaturę:  -25 do 800C 

Suchy w dotyku**:   120 -180 minut przy 600 μm mokrej powłoki 

Całkowicie suchy**:   4 – 6 godzin przy 600 μm mokrej powłoki  

Metoda usuwania:   świeża powłoka – rozpuszczalnik 

     utwardzona powłoka – mechanicznie 

 
 
 
 
*nie stosować na teflon 
** w temperaturze 20

0
C i przy względnej wilgotności 65% 

 

addsTROTON 

 INTERGUM  
ŚRODEK DO KONSERWACJI PODWOZIA, 

NA PISTOLET 

 

OPIS PRODUKTU 



 

                                 Styczeń 2019  

 

TROTON Sp. z.o.o 
Address: Ząbrowo 14A,  78-120 Gościno,  Poland,   Tel: +48 94 35 123 94 

                            Tel/Fax: +48 94 35 126 22    Website: www.troton.com.pl     Email: troton@troton.com.pl                                 2 
 

ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI LOTNYCH 
 

VOC= 431.4 g/l 
 

Produkt ten spełnia wymogi dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/WE), która dla tej kategorii 

produktów (kat.B/5) podaje wartość graniczną udziału części lotnych na poziomie 

840 [g/l] produktu gotowego do użytku. 

 

STOSOWANIE 

 

 Pokrywana powierzchnia musi być czysta, sucha, odpylona, odtłuszczona i oczyszczona z rdzy. 

 Przed użyciem wstrząśnij opakowaniem. 

 Środek Intergum może być nakładany za pomocą pistoletu powietrznego pod ciśnieniem 3 – 6 

bar. 

 Optymalna odległość rozpylania wynosi około 30 cm. 

 Jeżeli rekomendowana jest grubsza warstwa zaleca się wysuszenie powłoki przed 

naniesieniem następnej warstwy. 

 Zanieczyszczone powierzchnie i osprzęt czyścić przy użyciu rozpuszczalnika. 

 

Uwaga: w celu bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z danymi zawartymi 

 w Karcie Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej dla danego wyrobu. 

 

PRZECHOWYWANIE 

 
Produkt należy przechowywać w pomieszczeniach suchych i chłodnych, z dala od źródeł ognia, ciepła 

i promieni słonecznych. Sugerowana temperatura przechowywania od 10 do 300C. 

 

OKRES GWARANCJI  

 
2 lata od daty produkcji pod warunkiem przechowywania w oryginalnie zamkniętym opakowaniu 

oraz zalecanej temperaturze.  

 

 

 
 
 
Wszystkie informacje opierają się na skrupulatnych badaniach laboratoryjnych i długoletnim doświadczeniu. Ugruntowana pozycja na rynku nie zwalnia 
nas z ciągłej kontroli jakości naszych produktów. Jednak nie ponosimy odpowiedzialności za końcowe efekty przy niewłaściwym przechowywaniu lub 
użytkowaniu naszych wyrobów oraz za pracę niezgodną ze sztuką dobrego rzemiosła. 
Należy pamiętać, że TDS podsumowuje naszą najlepszą wiedzę na temat produktu, sposób korzystania i stosowania produktu na podstawie dostępnych 
w danym momencie informacji. Nasza odpowiedzialność za produkt jest opisana w ogólnych warunkach współpracy. Troton nie ponosi żadnej 
odpowiedzialności bezpośrednio ani pośrednio za jakiekolwiek straty poniesione w związku z użyciem lub aplikacją produktu, niezależnie od tego, czy są 
one zgodne z jakąkolwiek poradą, specyfikacją, zaleceniem lub informacjami przekazanymi w TDS. 
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