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[ Ihre professionelle Oberfläche ]

Убедителна 
защита, най-
високо качество!

Първата система водни лакове- готова 
за пълно натоварване след 3 дни!

Уважаеми дами и господа!

Вече десетки години ние развиваме и 
произвеждаме висококачествени
продукти, които трайно и надеждно защи-
тават дърво, паркет, корк и други повърх-
ности във външното и вътрешното стро-
ителство.

С новата и разширена система IRSA 
PLATINUM от продукти на водна основа 
Ви представяме цялостна продуктова 
програма, отговаряща на най-високите 
стандарти за качество. Резултатът от
нашите изследвания, съобразени с цен-
ните съвети на нашите клиенти е една 
екологично безвредна лакова система на 
водна основа с изключителни качества и 
предимства.

Продуктите от лаковата система IRSA 
PLATINUM достигат пълна твърдост в пе-
риод от 3 до максимум 5 дни, така пълното 
натоварване на повърхността е възможно 
след много кратко време. Степента на 
механическа и химическа издръжливост 
е превъзходна и може да бъде сравнена с 
устойчивостта на лакове на полиуретано-
ва основа. Заключващият повърхността 
лаков филм остава непокътнат и след ня-
колко часово въздействие на вода. Тъмни 
следи от гумени подметки могат да бъдат 
отстранени много лесно, по повърхността 
не остават нежелани отпечатъци. Всички 
оптични степени на водните лакове IRSA 
PLATINUM са много издръжливи срещу 
одраскване или изхабяване.

Индивидуално оформление на повърх-
ността: С избора на разнообразни глан-
цови степени се постигат различни вари-
анти на гланцов или матов тон. Водните 
лакове от системата IRSA PLATINUM от-
разяват естествено светлината, затова и 
след време лакираната повърхност оста-
ва красиво светла и не пожълтява. 

IRSA е Вашият компетентен партньор за водни и традиционни лакове, масла, 
восъци, поддържащи препарати и консумативи за дърво, паркет и корк.
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Ние препоръчваме продуктите IRSA 
PLATINUM както за светли дърва като на-
пример клен, така и за (светло) оцветени 
с IRSA Basic Color дърва, корк, бамбукови 
повърхности или осб. При тъмни дърва 
да се употреби PLATINUM IRSA Екзотик 
Праймер- така се предотвратява бялото 
сцепление на дървото и то запазва тъм-
ния си тон за дълго време. 

Ако повърхността се грундира с IRSA 
PLATINUM Екзотик Праймер вместо с 
IRSA PLATINUM Грунд Плюс + се постига 
още по-силно интензивиране на дърве-
ния цвят. Ако лаковете от системата IRSA 
PLATINUM се употребят като грунд, нага-
рянето е много слабо.

За бързо и екологично попълване на дър-
вените фуги да се употреби IRSA Аква 
Кит. Този кит на водна основа е подходящ 
за всички видове дърво, бамбук и корк.

С производството на продукти със съ-
държание на летливи вещества- силно 
под границата на фаза 2 (валидна от 
01.01.2010) на Европейската директива 
за вредни емисии от 21.04.2004 ние оста-
ваме верни на традицията да създаваме 
продукти, съобразени с околната среда.

Правилната подръжка и почистване удъл-
жават значително живота на лакираната 
повърхност. Затова Ви предлагаме съо-
бразени с гланцовата степен на паркета 
продукти. Така постоянно съхранявате и 
защитавате дървото- матови подове ос-
тават с матов отенък а гланцови запазват 
копринения си блясък за дълго време. 
Пожелаваме Ви радост с новия лакиран 
паркет или дървен под.

Вашата IRSA

Ihre professionelle Oberfläche



Системата IRSA ПЛАТИНУМ на водна основа за паркет,     дървени повърхности, корк, бамбук, ОSB и стълби:
Грундове IRSA ПЛАТИНУМ:

IRSA ПЛАТИНУМ
АКВА КИТ
IRSA Платинум Аква Кит е дисперзия на водна основа за смесване с дървени трици на дърво, бам-
бук и корк. Китът служи като свързващо вещество за дървени трици от корк, дърво и бамбук. Полу-
чената смес се употребява за попълване на дървени фуги при паркет и др. Продуктът се отличава 
с следните качества: няма промяна на цвета, много добро се шлифова и много добро слепване. 

IRSA ПЛАТИНУМ
ГЕЛ ЗА ШПАКЛОВАНЕ
Гел за основно и междинно шпакловане. 
Двойна употреба: Като готов за употреба гел на водна основа за грундиране (намалява странич-
ното заключващо слепване при дървото) и за шпакловане между всички лакове от системата 
IRSA Платинум (свързва остъчната прах и попълва допълнително фугите).  

IRSA ПЛАТИНУМ
ГРУНД ПЛЮС+
За защита и красиво нагаряне на паркет, дървени повърхности и бамбук, OSB и стълби; може 
да бъде употребен с всички покривателни лакове от системата IRSA Платинум. IRSA Платинум 
Грунд Плюс+ намалява страничното слепване на дървото, може да се нанесе с мече или четка. 

IRSA ПЛАТИНУМ
ЕКЗОТИК ПРАЙМЕР
Готов за употреба грунд за мече и четка на водна основа за всички покриващи лакове от сис-
темата IRSA Платинум. IRSA Платинум Екзотик Праймер е специално разработен продукт за 
екзотични дърва и за тъмно оцветени подове. Повърхността на други дърва получава особе-
но красиво, интензивно и дълготрайно нагаряне (подобно на продуктите на основа маслена 
изкуствена смола). Да не се употребява при светли дърва, които трябва да останат дълго време 
такива. 
Слепването при екзотични дърва с високо маслено съдържание е превъзходно. Чрез употре-
бата на IRSA Платинум Екзотик Праймер значително се намалява нежеланото бяло сцепление 
на дървените фуги при силно работещи дърва. Лакирането на повърхността се извършва със 
съобразените със степента на натоварване покриващи лакове от системата IRSA Платинум.

IRSA ПЛАТИНУМ 1К ЛАКОВЕ ЗА ПАРКЕТ

IRSA ПЛАТИНУМ 3000 1К ВОДЕН ЛАК ЗА ПАРКЕТ 
САТЕН и МАТОВ
Готов за употреба полиуретанов лак на водна основа в сатенена и матова оптика. За нормално до 
силно натоварени дървени и бамбукови подове, паркет, талашит и стълби. За редовна подръжка и 
почистване се употребява IRSA Аква Стар (със собствен блясък) или IRSA Аква Стар Р9 (разреден,с 
матова оптика). IRSA Платинум 3000 1К воден лак сатен или матов е устойчив на издраскване и 
изхабяване и се отличава с висока плътност. Покриващият слой не пожълтява. Заключващият лаков 
филм е нечувствителен на въздействието на вода и убеждава със своята добра устойчивост на 
битови химически препарати. IRSA Платинум 3000 1К воден лак сатен или матов е нечувствителен 
към подметки на обувки. Крайната твърдост се постига след 3 дни, така че след този кратък период 
подът може да бъде натоварван. Области за употреба: жилища, офиси.

IRSA ПЛАТИНУМ 3001 1К ВОДЕН ЛАК ЗА ПАРКЕТ 
САТЕН
Готов за употреба полиуретанов лак на водна основа в сатенена оптика. За нормално натоварени 
дървени и бамбукови подове, паркет, талашит и стълби. За редовна подръжка и почистване се упо-
требява IRSA Аква Стар (със собствен блясък) или IRSA Аква Стар Р9 (разреден,с  матова оптика). 
IRSA Платинум 3001 1К воден лак сатен е устойчив на издраскване и изхабяване и се отличава с 
добра плътност. Покриващият слой не пожълтява. Заключващият лаков филм е нечувствителен 
на въздействието на вода и убеждава със своята устойчивост на битови химически препарати. 
Цялостният разход е мин. 360 г/кв.м. Междинен шлиф се извършва преди последната ръка лак. 
Крайната твърдост се постига след 3 дни, така че след този кратък период подът може да бъде 
натоварван. Области за употреба: напр. жилища.



Системата IRSA ПЛАТИНУМ на водна основа за паркет,     дървени повърхности, корк, бамбук, ОSB и стълби:
IRSA ПЛАТИНУМ 2К ЛАКОВЕ ЗА ПАРКЕТ

IRSA ПЛАТИНУМ 3055  
2К Воден лак за паркет + ПЛАТИНУМ Изо-Втвърдител 3055, гланцов

2К полиуретанов паркетен воден лак (съотношение на смесване - 20 части лак : 1 част изо-
втвър-дител). Почистването и подръжката се извършват с IRSA Аква Стар. 
За нормално до много силно натоварени дървени и бамбукови подове, паркет и стълби. 
IRSA Платинум 3055 гланцов се отличава с изключителна устойчивост срещу изхабяване и 
издраскване и висока плътност. Лаковият филм не пожълтява. Заключващият лаков филм е 
нечувствителен на дълготрайното въздействие на вода и убеждава със своята много добра 
устойчивост срещу битови химически препарати. IRSA Платинум 3055 е нечуствителен на 
следи от гумени подметки. Крайна твърдост се постига след ок. 10 дни. Цялостният разход е 
мин. 460 г/кв.м. Междинен шлиф се извършва преди последната ръка лак. Области за употре-
ба: много силно обхождани подове в обществени сгради, офиси, детски градини.

IRSA ПЛАТИНУМ 3010  
2К Воден лак за паркет + ПЛАТИНУМ Изо-Втвърдител, САТЕН

2К полиуретанов паркетен воден лак сатен (съотношение на смесване - 20 части лак : 1 част 
изо-втвърдител). За нормално до много силно натоварени дървени и бамбукови подове, 
паркет, ОSB и стълби. Тестван по норма DIN 18032 част 2 и за това подходящ и за спортни 
и треноровъчни зали. Почистване- то и подръжката да се извършват с IRSA Аква Стар или 
IRSA Аква Стар Р9. IRSA Платинум 3010 2К сатен е изключително устойчив на издраскване 
и изхабяване и се отличава с висока плътност. Лаковият филм не пожълтява. Заключващият 
лаков филм е нечувствителен на дълготрайно въздействие на вода и убеждава със своя-
та много добра устойчивост срещу битови химически препарати. IRSA Платинум 3010 2К е 
неподатлив на следи от подметки. Напълно готов за натоварване след ок. 5 дни. Области за 
употреба: много силно обхож- дани подове в обществени сгради, училища, офиси, спортни и 
тренировъчни зали.

IRSA ПЛАТИНУМ 3030 
2К Воден лак за паркет + ПЛАТИНУМ Изо-Втвърдител, МАТОВ

2К полиуретанов паркетен воден лакс матова оптика - (почти) подобен на необработено дър-
во или необработен корк (съотношение на смесване - 20 части лак : 1 част изо-втвърдител). 
За нормално до много силно натоварени дървени и бамбукови подове, паркет, корк, талашит 
и стълби. Тестван по DIN 18032 част 2 и за това подходящ и за спортни и треноровъчни зали. 
Почистването и подръжката се извършва с IRSA Аква Стар Р9 (разреден, матова оптика). 
Платинум 3030 2К матов е много устойчив на издраскване и изхабяване и се отличава с 
висока плътност. Лаковият филм не пожълтява. Заключващият лаков филм е нечувствителен 
на дълготрайно въздействие на вода и убеждава със своята много добра устойчивост срещу 
битови химически препарати. IRSA Платинум 3030 2К матов е неподатлив на следи от под-
метки. Цялостният разход е мин. 360 г/кв.м. Междинен шлиф се извършва преди последната 
ръка лак. Крайна твърдост се постига след около 5 дни.Области за употреба: много силно 
обхождани подове в обществени сгради, училища, офиси, спортни и тренировъчни зали.

IRSA ПЛАТИНУМ ПОДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ

IRSA 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.



www.irsa.de 

IRSA ПЛАТИНУМ  ПОДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ

АКВА СТАР Р9, с матова оптика

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.

Употребява се като поддържащ и почистващ препарат разреден във вода при редовно почист-
ване. Тестван по DIN 18032 част 2 и подходящ за спортни и тренировъчни зали (действа против 
подхлъзване).

АКВА КЛИЙН, за лакиран индустриален паркет
Употребява се разреден във вода като поддържащ препарат, който едновременно почиства 
без полиране. С универсалния работен уред IRSA Блицбой и кърпа за забърсване се постигат 
оптимални резултати.

КОРК КЛИЙН, специално за коркови подове
Употребява се разреден във вода като поддържащ препарат, който едновременно почиства 
без полиране. С универсалния работен уред IRSA Блицбой и кърпа за забърсване се постигат 
оптимални резултати.

ОСНОВЕН ПОЧИСТВАТЕЛ Г88, за паркет, корк, дървени и други 
повърхности
Разгражда природо-съобразно и с лек мирис стари пластове от препарати за подръжка и от-
странява всички видове замърсявания.

АКВА КЛИЙНЕР 5000
Превъзходен за предварително почистване или бързо междинно почист-
ване напр. на замърсени лакирани и/или oмаслени/овосъчени паркети 
(включително индустриални), дървени, коркови, гумени подове, паркет, 
ПВЦ, линолиум, камък.

Продуктът може да бъде употребен и за почистване на градински мебели или дървени покри-
тия. Винаги да се извършва пробна ръка. IRSA Аква Клийнер 5000  е съобразен с всички видове 
IRSA поддържащи препарати.

ОБЩИ УКАЗАНИЯ:

Посочените времена на съхнене се отнасят за +20°C и 55% относителна влажност 
на въздуха. Освен тези информации съобразете употребата с полезните съвети на 
нашите указания за подръжка, етикетите и техническите листа.  
Техническите листа и Информационните листа с мерки за сигурност могат да се заре-
дят на http://www.irsa.de/download/ или http://www.vema-en.com/irsa/index.htm. Прочете-
те и нашите информации за традиционни лакови покрития, масла, восъци и професи-
онални аксесоари. 

ВАШИЯТ ОФИЦИАЛЕН IRSA ПАРТНЬОР ЗА БЪЛГАРИЯ:

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