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Technický list 
 
AkzoNobel Powder Coatings  

 Interpon Redox Active 
EL140G 
 

Popis produktu Interpon Redox Active je práškový podkladový nátěr (primer) bez obsahu zinku. Byl 
navržen tak, aby poskytoval zvýšenou protikorozní ochranu měkké oceli. Jedná se o 
nátěr na bázi epoxy-polyesteru s obsahem aktivních antikorozních pigmentů.   
 
Tyto aktivní pigmenty zajišťují pasivaci oceli, aby chránila povrch. Tím je zvýšen výkon 
ve srovnání se standardními hybridními nebo jinými aktivními systémy. Interpon Redox 
Active musí být přelakován práškem nebo mokrým PU krycím nátěrem. Interpon Redox 
Active je možné použit jako čekající primer s maximální čekající dobou 6 týdnů. 
 
Qualisteelcoat 
PE-184 2 vrstvý systém, ST2, podklad ocel, chemická předúpr. – až do C4-H 
PE-185 2 vrstvý systém, ST2, podklad ocel, mechanická předúpr. – až do C4-H 

Vlastnosti produktu 

 
Chemický typ Theromoset Epoxy-Polyester  

Vzhled hladký 

Stupeň lesku (60°) 70 ± 5 jednotek 

Barva šedá (cca. RAL 7040) 

Doporučená tloušťka 
filmu (µm) 

60 - 80 µm 

Měrná hmotnost 
(g/cm3) 

1,65 - 1,70 g/cm³ 

Aplikace nátěru elektrostaticky 

Skladování skladovat v suchu a chladu (≤ 25°C)  

Skladovatelnost minimálně 24 měsíců od data výroby   

Vypalování viz sekce níže 

Podmínky testování  Níže uvedené výsledky vycházejí z mechanický a chemických zkoušek, které (není-li 
uvedeno jinak) byly provedeny v laboratorních podmínkách a jsou čistě orientační. 
Skutečné vlastnosti produktu závisí na okolnostech, za kterých byl používán. 

Substrát ocel 0,8 mm 

Předúprava železitý fosfát s pasivací 

Tloušťka filmu 
podkladového nátěru 

70-90 µm 

Vypalování  
(s vrchním nátěrem) 

2 minuty při 200°C (teplota objektu) 
jako podkladový nátěr pro celý systém - “gelování” 
vrchní nátěr:  
Interpon D1036 / D2525 Ral 9010 60-80 µm 

Mechanické zkoušky Pružnost 
(cylindrický trn) 

ISO 1519 > 3 mm (primer)  
> 3 mm (systém) 

Přilnavost ISO 2409 
(2mm mřížkový řez) 

Class 0 (primer)  
Class 0 (systém) 

Odolnost hloubením 
(Erichsen)  

ISO 1520 > 7 mm (primer)  
> 6 mm (systém) 
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Odolnost vůči nárazu ISO 6272 > 0.4 kg·m (primer) 
> 0.3 kg·m (systém) 

Korozní testy  
měkká ocel 

 

Uvedené výsledky vycházejí ze zkoušek, které (není-li uvedeno jinak) byly provedeny v 
laboratorních podmínkách a jsou čistě orientační. Skutečné vlastnosti produktu závisí 
na okolnostech, za kterých byl používán.  
 

Neutrální solná mlha ISO 9227 Výsledky jsou detailně popsány 
v tabulce č. 1 v příloze. 

Předúprava Příprava povrchu závisí na typu kovu, povrchu, jeho stavu a požadovaných vlastností. 
 

substrát mechanická předúprava chemická předúprava 

měkká ocel tryskání ocelovou drtí Sa 2.5 
v souladu s ISO NF EN 
8501-1. Hrubost: Rz 42-84 
µm / Ra 6-12 µm 

odmašťování & fosfátování, 
následované pasivací, oplach 
deionizovanou vodou a sušení litá ocel 

elektrolyticky pozinkovaná 
ocel 

Lehké otryskávání s 
maximálním snížením 
tloušťky vrstvy zinku z 5 - 10 
µm, což je závislé na 
počáteční tloušťce vrstvy 
zinku. 

žárově pozinkovaná ocel odmaštění fosfátováním & 
pasivace nebo primární oplach za 
použití tekutého základního nátěru 
Cromadex 903 (může být nahrazen 
chemickou pasivací s Cromadex 
MC245) 

zinkování stříkáním 
(pomocí plynového 
hořáku/elektrického 
oblouku) 

tryskání ocelovou drtí Sa 3 
v souladu s ISO NF EN 
8501-1. Hrubost: Rz 42-84 
µm / Ra 6-12 µm 

zakázáno  

   

Aplikace nátěru Podkladový nátěr Interpon Redox Active může být nanášen pomocí elektrostatického 
nabíjení (Corona). 
 

Doporučená tloušťka 
filmu 

60-80 µm. Dobrá ochrana je spojena s doporučenou 
tloušťkou filmu. 
 
Při použití v lodním průmyslu, což souvisí se schválenými 
cykly RINA / DM, musí tloušťka kovových prvků činit > = 
0.6mm a tloušťka naneseného filmu musí dodržet hodnotu 
80μ ± 10%. 

Recyklace Nepoužitý prášek může být za použití vhodného zařízení 
získán zpět a recyklován skrze nátěrový systém. Mělo by 
být ovšem použito 70 % nového prášku. 
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Vytvrzování  Podkladový nátěr Interpon Redox Active vykazuje široký rozsah vytvrzování, který 
musí umožňovat aplikaci nátěru na substráty různých druhů a tlouštěk.  
 

 vytvrzování 

 gelování úplné vytvrzování 

teplota objektu min. max. min. max. 

130°C 10’ 60’   

160°C   10’ 20’ 

180°C   7’ 14’ 

200°C   5’ 10’ 

 

 

Pro nejlepší přilnavost mezi vrchním a podkladovým nátěrem doporučujeme 
podkladový nátěr zgelovat, a bezprostředně poté nanést vrchní nátěr. Podkladový 
nátěr by měl být vytvrzen v konvekčních pecích, případně s infračervenými paprsky, 
při teplotě nepřesahující 220˚C. 
 
Poznámka: V případě nedodržení doporučených vytvrzovacích podmínek, může dojít 
k ovlivnění přilnavosti svrchního nátěru a způsobit tak zhoršení nátěrových vlastností 
systému. S díly, natřenými podkladovým nátěrem Interpon Redox Active by mělo být 
manipulováno velmi opatrně, aby se zabránilo jakékoli kontaminaci povrchu. 
 

Aplikace vrchního nátěru Interpon Redox Active by měl být ideálně přelakován vrchním nátěrem během 24 
hodin od jeho nanesení. Nicméně, jako ČEKAJÍCÍ PRIMER (buďte opatrní 
s ÚPLNÝM vytvrzováním), by mohl být přelakován vrchním nátěrem do 6 týdnů. 
Před nanesením vrchního nátěru důrazně doporučujeme provést vyčištění. 
 
Abychom zajistili soudržnost práškového systému Interpon Redox Active, stejně jako 
optimální vlastnosti, celý systém musí být vytvrzen v souladu s doporučenými 
vytvrzovacími podmínkami práškového svrchního nátěru. 
 
1) práškový: Pro použití jako čekajícího primeru (jsou vyžadovány podmínky 

úplného vytvrzování), musí být podkladový nátěr Interpon Redox Active před 
nanesením svrchní vrstvy očištěn. Prach odstraňte za pomocí foukání čistým 
suchým vzduchem a/nebo pomocí měkkého kartáče.  

 
2) tekutý: Předtím, než bude podkladový nátěr Interpon Redox Active přelakován 

tekutým PU svrchním nátěrem, musí být lehce suše obroušen brusným papírem 
o zrnitosti 800. Tento produkt musí být plně vytvrzen, a to v souladu 
s doporučeními pro vypalování tekutého PU svrchního nátěru. 

 

Odstranění škod Jakékoli škody nátěrového systému Interpon Redox Active musí být co nejdříve 
odstraněny. 
 
Příprava povrchu 
Poškozené oblasti musí být čisté a zbaveny mastnoty nebo rzi. Brusným papírem o 
zrnitosti 600 obruste tuto oblast až k substrátu. Než budete pokračovat, musí být tato 
oblast kompletně zbavena prachu a vyčištěna neagresivním rozpouštědlem. 
 
Aplikace nátěru 
Pro opravy doporučujeme použít tekutý, dvouvrstvý nátěrový systém od International 
Protective Coatings & Cromadex. 
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1. vrstva: dvousložkový leptací podkladový nátěr  
2. vrstva: dvousložkový polyuretanový svrchní nátěr Interthane 990 nebo Cromadex 
600 
 

Bezpečnostní opatření  Tento produkt může používat pouze odborný personál v průmyslovém prostředí a 
neměl by být používán bez nahlédnutí do relevantního bezpečnostního listu, který 
AkzoNobel poskytuje svým zákazníkům.  
 

Zřeknutí se odpovědnosti DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Informace v tomto produktovém listu nejsou kompletní a vycházejí ze současného 
stavu našich znalostí a současně platných zákonů: pokud kdokoliv použije tento produkt za jiným účelem, než 
který je doporučen v technickém listu, aniž by obdržel náš písemný souhlas ohledně vhodnosti produktu pro 
zamýšlený účel, činí tak na vlastní nebezpečí. Odpovědností uživatele je učinit veškeré kroky, aby splňoval 
požadavky, které jsou vyloženy v místních předpisech a legislativě. Vždy čtěte bezpečnostní a technický list 
výrobku, pokud je k dispozici. Všechna naše doporučení nebo námi učiněná prohlášení o tomto produktu (ať 
už v tomto produktovém listu či jinak) jsou, pokud je nám známo, správné. Nad kvalitou nebo stavem 
substrátu nebo mnoha faktory, které ovlivňují použití a nanášení produktu, nemáme žádnou kontrolu.  

Proto, pokud jsme písemně nesouhlasili jinak, nepřebíráme žádnou zodpovědnost za vlastnosti produktu nebo 
jakoukoli ztrátu nebo poškození vyplívající z použití produktu.  Veškeré dodané produkty a poskytnuté 
odborné poradenství podléhají naším všeobecným obchodním podmínkám. Nechte si prosím vyhotovit kopii 
tohoto dokumentu a důkladně si ji přečtěte. Informace obsažené v tom produktovém listu podléhají čas od 
času změnám na základě zkušeností a našeho neustálého vývoje. Je tedy zodpovědností odběratele před 
použitím produktu ověřit, zda je tento produktový list aktuální.  

Jména značek zmíněné v tom produktovém listu jsou licencované obchodní značky firmy AkzoNobel.  
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Příloha č. 1: neutrální solná mlha  

 

nátěrový systém Interpon Redox Active + Interpon D1036 / D2525 

podmínky substrát ocel 2mm 

předúprava tryskání ocelovou drtí 
SA 2.5 – Ra 6-12µm, Profile: 50-75μ 

tloušťka filmu podkladového nátěru 60 - 80 µm 

tloušťka filmu svrchního nátěru 60 - 80 µm 

přilnavost na povrchu před zkouškou hodnota 0 

neutrální solná mlha 
ISO 9227 

čas místo koroze zpuchýřovatění přilnavost 

1000 hodin 

ryska slabá pár puchýřů 
2 mm 

ztráta 1.5 mm 

povrch Ri 0 žádné hodnota 0 

2000 hodin 

ryska slabá střední puchýře 
< 8 mm 

ztráta 1.5 mm 

povrch Ri 0 žádné hodnota 0 

 

nátěrový systém Interpon Redox Active + Interpon D1036 / D2525 

podmínky substrát ocel 2mm 

předúprava Zinečnatý fosfát 
alkalické odmašťování pomocí zinečnatého fosfátování, oplach 
vodou a sušení 

tloušťka filmu primeru 60 - 80 µm 

tloušťka filmu vrchního nátěru 60 - 80 µm 

přilnavost na povrchu před zkouškou  hodC 0 

neutrální solná mlha 
ISO 9227 

čas místo koroze zpuchýřovatění přilnavost 

1000 hodin 

ryska slabá pár puchýřů 
2 mm 

ztráta 1.5 mm 

povrch Ri 0 žádné hodnota 0 

2000 hodin 

ryska slabá střední puchýře < 8 
mm 

ztráta 1.5 mm 

povrch Ri 0 žádné ztráta 0 
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