
® Естественият избор 
– омасляване и 
овосъчаване!
Перфектната повърхност за дърво (външно 
и вътрешно), паркет, стълби и корк.

Уважаеми дами и господа!
От десетки години ние произвеждаме 
високо качествени продукти, които 
защитават дълготрайно дърво 
във външното и вътрешното 
строителство, Вашия нов паркет 
или дюшеме. Дори стари подове 
могат да бъдат възстановени, така 
че да изгреят с нов блясък.
Екологично безвредните и 
разграждаеми масла и восъци IRSA 
са особено подходящи за защитата 
на традиционни меки и твърди, 
както и овощни или екзотични дърва 
или масивен корк. Маслата IRSA 
се употребяват напр. при паркет, 
дървен паваж, индустриален паркет 
(ламелен), дюшеме или OSB. 
Дори върху машинно омаслен или 
необработен индустриален паркет 
може да употребите IRSA масла, 
восъци и поддържащи препарати.
При импрегнирането на подове 
с маслени или маслено-восъчни 
продукти IRSA не се изгражда 
пласт върху дървената повърхност. 
С маслата и маслено-восъчните 
продукти се постига дълготрайна 
защита на нормално до много 
силно натоварени повърхности. 
Подчертава се естественият 
характер на дървото и се постига 
красиво, тoпло нагаряне.
Омасленото и/или овосъчени 
дърво остава с отворени пори. 
Импрегнирането регулира на 
влажността на дървото и то „диша“. 
Маслата и восъци IRSA предлагат 
отлична алтернатива на водни 
или полиуретанови лакове поради 
практическата липса на странично 
залепващо свойство - особено при 
реденето на паркет по специална 
техники или работа със специални 
видове дърва, които понякога са 
„критични“ (например при полагане 
на буков паркет върху подово 

IRSA е Вашият компетентен партньор за водни и традиционни лакове, масла, 
восъци, поддържащи препарати и консумативи за дърво, паркет и корк.

отопление, при индустриален 
паркет тип ламелен, при дюшеме и 
др.). Допълнително предимство при 
омасляване или овосъчававане 
в сравнение с употребата на 
лак е възможността за частична 
обработка или подобрения на 
повръхността.
За да запазите Вашия паркет, 
дървен или корков под дълготрайно 
красив, е важно да поддържате и 
почиствате
правилно повърхността. Ценни 

Дъбов паркет в Музея на Евреите в Берлин, 
импрегниран с IRSA Масло Натура
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съвети ще получите в нашата 
инфомационна брошура „Подръжка 
за омаслени и овосъчени 
повърхности“.

Пожелаваме Ви много радост с 
Вашия омаслен и/или овосъчен 
паркет, корков или дървен под.

IRSA  
Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

[ Ihre professionelle Oberfläche ]



Масла и восъци за дърво,паркет, бамбук и 
корк вътре:

Всички Масла IRSA са подходящи за нормално до много силно натоварване.

Масло без съдържание на разтворители:

IRSA МАСЛО НАТУРА  
e масло без съдържание на смола и разтворители, с универсална 
употреба върху твърди, меки или екзотични дърва, притежава висока 
попълваща способност, отличава се с много добро попиване и 
отблъсква отлично замърсявания и вода. Постига красиво нагаряне.
Според вида дърво и техниката на редене IRSA Масло Натура се нанася 1-3 пъти (ок. 120 г/кв.м.) на 
мокро с IRSA четка или IRSA Мече-мохер, след ок. 40 мин. маслото се изтегля и повърхността се 
полира докато маслото е напълно втрито. Повърхността може да се овосъчи с IRSA Восък Натура.

Бързосъхнещи масла:

IRSA МАСЛО РАПИД  
e масло със съдържание на смола и разтворители, с универсална употреба 
върху твърди, меки или екзотични дърва, което превъзходно отблъсква 
замърсявания и вода. Постига се светла оптика на повърхността.
Според вида дърво и техниката на редене IRSA масло РАПИД се нанася мин. 2 пъти (ок. 80 г/кв.м.) 
на тънък и равномерен слой до пълно насищане на дървото. Евентуално остатъчно масло да се 
втрие напълно. По желание повърхността да се овосъчи след около 6 дни с IRSA Восък Натура.

IRSA ХП-МАСЛО HIGH-PROTECTION  
e масло със съдържание на смола и разтворители, с универсална 
употреба върху твърди, меки или екзотични дърва, които дълготрайно 
остават светли. Превъзходно за паркет, дюшеме, индустриален паркет, 
дървен паваж, мебели, работни плотове, секции, корк, бамбук. 
Според попиваемостта на дървото IRSA ХП-Масло HIGH-PROTECTION се нанася 1-2 пъти (ок. 
50 г/кв.м.) на тънък слой докато повръхността не поема повече масло. Евентуално остатъчно 
масло да се втрие напълно след ок. 20 минути. 
Пълно изсъхване ок. 6 дни. След този период повърхността може по желание да се овосъчи с 
IRSA Восък Натура.

Готово за употреба цветно масло:

IRSA МАСЛО ДИЗАЙН  
е дълбоко импрегниращ маслен продукт със съдържание на смола и 
разтворители за дървени повъхности, паркет, масивен корк и други 
попиващи повърхности.
IRSA Масло Дизайн регулира влажността на дървото, отблъсква замърсявания, отличава се с 
много добра попиваща способност и в цветен вариант маслото е с UV-защита. 
Готово за употреба в следните цветове: черен, бял, боров, орех, светло сив, тъмно сив, пясъчно 
светъл, светъл дъб, червено-кафяв, венге и безцветен. Специални тонове- по запитване. 
Всички цветове могат да се смесват помежду си. 
Според попиваемостта на дървото и/или желаната интензивност на цвета IRSA Масло Дизайн 
се нанася 1-2 пъти (ок. 75 г/кв.м.) до пълно насищане на дървото и остатъчното масло се втрива. 
Цветно омаслената повърхност може да бъде овосъчена след изсъхване (ок. 6 дни) с безцветен 
или цветен вариант на IRSA Восък Натура.

Восък:

IRSA ВОСЪК НАТУРА  
е течен или твърд гланцов восък, който се употребява като основна 
защита и допълнитена подръжка на омаслени повръхности. IRSA Восък 
Натура се доставя и в бял, светло кафяв и тъмно кафяв вариант.
Материалът се нанася 1-2 пъти (над 20 г/кв.м.) на тънък слой върху омаслената повърхност и 
веднага след изсъхване се полира.



Масла за навън: скари на тераси, градински 
мебели, фасади и др.:

Оцветени, готови за употреба специални масла:

IRSA МАСЛО ЕКЗОТИК (Exotic Wood Oil),  
кафяво тонирано, защитава екзотични дърва (напр. банкирай, тийк, ипе, 
ироко, махагон, меранти, ниатох, йарах, белинга), подходящо и за тради-
ционни дърва като напр. дуглазия, лиственица и кедър.

IRSA Масло Екзотик съдържа устойчиви и на атмосферни влияния масла и микро-финни пиг-
менти. Спешно блокира UV-лъчите, предпазва дървото от разрушение. IRSA Масло Екзотик не 
съдържа отровни съставки и е без мирис след изсъхване. Подчервата дървения цвят, не про-
меня силно цвета при екзотични дърва. Продуктът почти не изгражда филм, по този начин се 
отличава с изключителна издръжливост особено при терасни подове  (почти без филм, по този 
начин слабо изтриване). Повърхността остава с отворени пори, дървото диша и може да бъде 
допълнително лакирано частично и без междинно шлифоване. Разход: ок. 50 г/кв.м. на ръка. 
Области на употреба: благородни дърва навън  като напр. терасни подове, дървени покриви и 
врати, градински мебели и др. 

IRSA МАСЛО ЗА ДЪРВО (Wood Oil),  
бяло, лиственица, пурпурно-червен/ тъмно-червено, гълъбово синьо, 
папируснобяло, платинено сиво, медено-кафяво, безцветно, други цвето-
ве по запитване. Защитава традиционни твърди и меки дърва, като напр. 
дуглазие, робиния, лиственица, бор, смърч и кедър.

IRSA Масло за Дърво съдържа устойчиви и на атмосферни влияния масла и микро-финни 
пигменти. Спешно блокира UV-лъчите, предпазва дървото от разрушение. IRSA Масло за Дърво 
не съдържа отровни съставки и е без мирис след изсъхване. При традиционни дърва пред-
варително да се нанасе една ръка (мин. 120 г/кв.м.) IRSA Импрегниращ грунд (като защита от 
гъбички и синя плесен). 
Продуктът почти не изгражда филм, по този начин се отличава с изключителна издръжливост 
особено при терасни подове  (почти без филм, по този начин слабо изтриване). Повърхността 
остава с отворени пори, дървото диша и може да бъде допълнително лакирано частично и без 
междинно шлифоване. Разход: ок. 50 г/кв.м. на ръка. 
Области на употреба: върху всички твърди и меки дърва навън като напр. фасади, огради, дър-
вени покриви и врати, градински мебели. 

IRSA МАСЛЕНО-СМОЛЕН ИМПРЕГНИРАЩ ПРОДУКТ,  
безцветен, бял, дъбов, орехов, боров, пясъчно светъл, червено-кафяв, 
венге, дълбоко проникващ импрегниращ продукт със съдържание на 
разтворители и смоли, който предлага устойчива на атмосферни влияния 
и вода дълготрайна защита.

Според вида на повърхността IRSA Маслено-смолен Импрегниращ продукт се нанася 1-3 пъти 
многостранно, до пълно насищане и на равномерен слой (ок. 75 г/кв.м. на ръка). Да се нанасе 
една ръка (мин. 120 г/кв.м.) IRSA Импрегниращ грунд (като защита от гъбички и синя плесен). 
Области на употреба: защитна лазура за всички твърди и меки дърва навън като напр. фасади, 
огради, дървени покриви и врати, градински мебели.

Правилна подръжка и почистване на 
омаслени и овосъчени подове (вътре):
Подръжка и почистване

МАСЛО ЗА ПОДРЪЖКА,  
безцветно, за омаслени повърхности, които остават матови

Почиства и освежава пода. Дори посивели повърхности получават обратно стария си блясък. С 
предварително импрегнираните кърпи IRSA и IRSA Блицбой или с полиращата машина IRSA се 
разпределя IRSA Масло за подръжка. По този начин поддържате и почиствате едновременно. 
Разход: над 10 г/кв.м.



www.irsa.de 

Правилна подръжка и почистване на омаслени 
и овосъчени подове (вътре):

Към правилната подръжка и почистване на паркет принадлежи и спазването на правилния 
климат в помещението при температура + 20°C и 55% относителна влажност на въздуха. Освен 
тези информации съобразете употребата с полезните съвети на нашите Указания за подръжка 
за омаслени овосъчени повърхности. В тях ще откриете конкретни указания за употреба на 
препаратите за подръжка и почистване и можете да се информирате подробно за техническите 
качества на маслата и восъците IRSA. Важно е винаги да се прави пробна ръка. За допълнителна 
информация прочетете техническите листа, етикетите и IRSA декларацията за съставките на 
продуктите. На http://www.irsa.de/download/ или http://www.vema-en.com/irsa/index.htm ще намерите 
още информационнен материал. Прочетете и нашите информации за традиционни лакови покрития 
и лакове на водна основа, поддържащи препарати и професионални аксесоари.

Подръжка и почистване

ВОСЪК НАТУРА,  
за допълнителен гланц при омаслени или овосъчени повърхности
Материалът се нанася 1-2 пъти (нас 20 г/кв.м.) на тънък слой върху предварително омаслената 
повърхност и веднага след изсъхване се полира. Предлага се в течно и твърдо състояние, 
безцветен или цветен вариант.

МЛЯКО ЗА ПОДРЪЖКА,  
за копринено блестящи повърхности, когато подът е омаслен и/или овосъчен
Употребява се неразредено или във водата за редовно почистване (ок. 100 мл в 10 литра вода) напр. 
с IRSA Блицбой и Кърпа за забърсване (добре изстискана) и след изсъхване се полира. Може да се 
обработи и машинно.

САПУНЕН ПОЧИСТВАТЕЛ,  
за обезмасняващо почистване при омаслени и/или овосъчени повърхности
Употребява се разреден във водата за редовно почистване (над 20 мл в 10 литра вода) с IRSA 
Блицбой и Кърпа за забърсване (добре изстискана). Може да се обработи и машинно.

АКВА СТАР Р9,  
за лакирани (особено матови повърхности), омаслени както и омаслени/
овосъчени дървени подове и паркет; подходящ и за индустриален паркет и 
други твърдо еластични подове. Не образува филмово покритие.
Употребява се разреден във водата за редовно почистване и подръжка (над 50 мл в 10 литра вода).  
Тестван по DIN 18032 част 2 , тоест подходящ за спортни и тренировъчни зали (действа против 
подхлъзване).

ОСНОВЕН ПОЧИСТВАТЕЛ Г88,  
за паркет, дървени, коркови и бамбукови подове или други повръхности
Разгражда екологично и с много лек мирис упорити стари пластове от препарати за почистване и 
почиства от всякакъв вид замърсявания. Разход над 50 мл в 10 литра вода.

ВАШИЯТ ОФИЦИАЛЕН IRSA ПАРТНЬОР ЗА БЪЛГАРИЯ:

ОБЩИ УКАЗАНИЯ:

ВЕМА-ЕН ООД
София 1700
ул. Проф. Георги Златарски 5
Тел: 02/862 21 25
Мобилен: 0885 959 374 и 0888 47 30 11
Ел. поща: info@vema-en.com
Интернет: www.vema-en.com

B
G

  0
6/

20
10


