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IRSA АКВА СТАР P9 (IRSA Aqua Star R9)

Основна защита, почистване и подръжка за всички лакирани, омаслени и/
или овосъчени дървени,  гумени и коркови повърхностти,  паркет,  готов 
паркет, линолиум и  PVC. Подходящ и за сатенено или матово лакирани 
спортни зали

Качества:
Прави  подовете  стабилни  за  стъпване  и  действа  против  подхлъзване  –  водоустойчив  -  отговаря  на 
изискванията по DIN 18032 за спортни зали – не изгражда поддържащ филм и не създава гланц, за това е 
много подходящ за матови повърхности – на водна основа

Първо почистване:
Върху прясно лакирани повърхности нанесете  IRSA АКВА СТАР Р9 едва след пълното втърдяване на 
покритието в разредена форма (около 50-100 мл в 10 литра чиста вода) и на тънък и равномерен слой. 
Забършете пода с добре изстискан моп или кърпа. Да не се полира.

Редовно почистване:
Като  начало подът  трябва да  бъде много  добре почистен от  пясък  или други  замърсявания.  Според 
степента  на  натоварване  добавете  около  50-100  мл  IRSA АКВА  СТАР Р9  към  10  литра  чиста  вода. 
Забършете пода с добре изстискан моп или кърпа. Да не се полира.

Важни съвети:
Работете  с  два  съда–  единият  с  чиста  вода  и  IRSA АКВА  СТАР  Р9,  а  другият  за  изстискване  на 
кърпата/мопа. Докато подът- почистен с  IRSA АКВА СТАР Р9- е влажен, да не се стъпва по него.  По 
време на съхнене да не се стъпва по него. Важно е по време на почистването подът да не се наводнява, 
винаги забърсвайте с добре изстискан моп.

Внимание:
Да се пази на недостъпно за деца място.

Да се спазват нормалните мерки за сигурност при работа с химикали. За професионални потребители 
могат да бъдат предоставени на разположение Информационни листовки с мерки за сигурност.

Съдържание: Под 5% неионични тенсиди, аромати, содиум о-фенилфенат, бензино-сотиазолинони, 
метилизоциазолинони

Вносител: ВЕМА-ЕН ООД 1700София
Тел/ Факс: + 359 2 86221251
Мобилен: + 359 888 473011/ + 359 885 959374
www.vema-en.com 

Следните писмени специализирани указания за употребата на ИРСА продукти са  резултати от нашия личен опит и знания, но важат само като необвързващ съвет и 
не Ви освобождават от собственоръчна проба според полето и целите за действие или техника на употреба, които желаете да приложите на от нас произведените  
продукти. Прилагането, употребата и обработката на продуктите се извършва извън нашите възможности за контрол и поради тази причина остават в полето на 
Вашата лична отговорност.  Разбира се,  ние Ви предоставяме винаги еднакви по качество и готови за мостри продукти.  С издаването на нов  „Технически лист“ 
предишната версия губи валидност!

http://www.vema-en.com/

