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® Традиционното
лакиране
Устойчива повърхност за дърво, паркет 
и стълби

Уважаеми дами и господа!

От десетки години ние развиваме 
и произвеждаме висококачествени 
продукти, които трайно защитават 
Вашия нов паркет или дюшеме. 
Дори стари подове могат да бъдат 
възстановени, така че да изгреят с 
нов блясък.

С лаковото покритие се нанася 
защитен филм. Този покриващ 
слой защитава пода или стълби 
от замърсяване, влажност и 
преждевременно изхабяване. 
За домашни помещения, но и за 
силно натоварени повърхности 
предлагаме безвредни за 
екологичната среда водни лакове, 
които съдържат по-малко от 
9% летливи вещества и могат 
да заместят тук описаните 
традиционни лакове с високо 
съдържание на разтворители 
полиуретанови лакове.

Според степента на натоварване, 
способ на редене и вид дърво 
често се употребяват традиционни, 
тоест полиуретанови лакове. Тези 
IRSA лакове са изключително 
подходящи за меки, твърди и 
екзотични дърва. Индустриално 
лакиран готов паркет може да бъде 
наново лакиран (след циклене) или 
възстановен.

Посъветвайте се с нас. Разбира 
се, готовият паркет може и да 
не е предварително лакиран. По 
този начин имате възможност да 
оформите повърхността според 
индувидуалните си желания. От 
обратната страна ще намерите 
кратко описание на нашите 
полиуретанови продукти.

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

За да съхраните дълготрайно 
красотата на Вашия паркет или 
дървен под, изберете правилна 
подръжка и почистване.

Eichenmosaikparkett, in Praxisräumen, ver-
siegelt mit IRSA Lack 4000

Допълнителни ценни съвети ще 
намерите в брошурата Подръжка 
за лакирани подове. Пожелаваме 
Ви много радост с Вашия лакиран 
паркет и дървен под.

IRSA Lackfabrik  
Irmgard Sallinger GmbHIR
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IRSA Лак Холцзийгел в фитнес център в 
Берлин
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www.irsa.de 

Традиционни лакове IRSA:
Лакове за нормално до много силно натоварване:

IRSA Холцзийгел 2010, сатен

Готов за употреба лак на основата на растителни, тоест растящи суровини 
и отароматизирани въглеводороди. IRSA Холцзийгел 2000 е тестван по 
стандард DIN 18032 част 2 и подходящ за спортни и тренировъчни зали.
За нормално до силно натоварване
Редовна подръжка и почистване се извършват с IRSA Аква Стар (със собствен гланц) или 
IRSA Аква Стар Р9 (разреден, матова оптика, тестван по DIN 18032, част 2). Особено дървени 
повърхности и определени техники на редене, които са склонни към силно набъбване или 
свиване (като например буков паркет, дюшеме, дървени паважи) могат да бъдат защитени 
успешно с IRSA Холцзийгел 2010. Цялостният разход възлиза на ок. 260 гр/ кв.м. Области 
на приложение: в жилища с нормално до силно обхождани помещения, коридори и стълби, 
подове в работилници, спортни и тренировъчни зали. 

IRSA Лак 2001 сатен

Двукомпонентен полиуретанов лак (съотношение на смесване с Втвърдител 
4000 1:1). Когато се изисква изключителна издръжливост и химическа 
устойчивост на паркетната повърхност, се употребява IRSA Лак 2001.
За нормално до много силно натоварване
Редовна подръжка и почистване се извършват с IRSA Аква Стар (със собствен гланц) или 
IRSA Аква Стар Р9 (разреден, матова оптика).   
Разходът при грундиране възлиза на ок. 80-120 гр/ кв.м., при покриващите ръце съответно 
по мин. 130 гр/кв.м. За цялостното лаково покритие са нужни мин. ок. 360 гр/кв.м. Области 
на приложение: паркетни повърхности в офиси, лекарски кабинети, стълби, ресторанти и 
обществени сгради, жилищни помещения с нормалнодо много силно натоварване, коридори 
и стълби.

АКВА СТАР Р9 за лакирани (особено подходящ при матови повърхности), 
омаслени както и омаслени/овосъчени дървени повърхности и паркет; както и 
за готов паркет и други твърдо еластични подове. Не изгражда филм.
Употребява се като поддържащ и почистващ препарат разреден във вода (ок. 50мл в 10 
литра вода) при редовното почистване. С помощта на уреда IRSA Блицбой с кърпа се 
постига оптимален резултат. 
Тестван по DIN 18032 част 2 и подходящ за спортни и тренировъчни зали (действа против 
подхлъзване).

АКВА СТАР със собствен блясък, за лакирани дървени подове и 
паркет
Употребява се неразреден за основна защита на повърхността със собствен блясък. За 
редовна подръжка се разрежда във вода, като едновременно почиства без полиране. С 
универсалния уред IRSA Блицбой и забърсваща кърпа се постигат оптимални резултати.

Техническите листа и Информационните листа с мерки за сигурност могат да се 
заредят на http://www.irsa.de/download/ или http://www.vema-en.com/irsa/index.htm. 
Прочетете и нашите информации за традиционни лакови покрития, масла, восъци и 
професионални аксесоари.

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

ВАШИЯТ ОФИЦИАЛЕН IRSA ПАРТНЬОР ЗА БЪЛГАРИЯ:
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