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IRSA  ДИКШПАХТЕЛ  (IRSA  Dickspachtel)-  грунд  за  шпакловане  със 
съдържание на разтворители

Основа:
Полимеризатна смес.

Форма на доставка:
IRSA ДИКШПАХТЕЛ се доставя като готова за употреба, еластична маса за шпакловане.

Области на приложение:
IRSA   ДИКШПАХТЕЛ служи като грунд за паркет и дървени подове при употребата на следните лакове:  
IRSA U-Kunststoff гланцов или сатен, IRSA Лак 2001 и IRSA Лак 4000.

Качества:
IRSA ДИКШПАХТЕЛ  има особено добра попълваща способност,  съхне  бързо  и  се  отличава с  добра 
устойчивост. Слепването между основата и следващата покриваща ръка лак е отлична. Изпръхването на 
дървото е слабо.

Съхранение:
Да се съхранява на хладно място, без минусови температури. В оригинална неотворена опаковка срок на 
годност  около  ½  година.  Отворени  опаковки  да  се  затварят  добре  и  да  се  употребяват  при  пьрва 
възможност.

Обработка:
IRSA ДИКШПАХТЕЛ да се разбърка добре преди употреба.

Грундиране/Разход:
2 пъти се нанася IRSA ДИКШПАХТЕЛ с шпакловане (на кръстоска):
разходна норма около 60гр/кв.м. на ръка
работен уред: IRSA Шпакла Рапид

Цялостен разход: 120гр/кв.м.

Разредител/ Почистващ препарат: IRSA Специален разредител.

Съхнене:
Време за съхнене след първото шпакловане-  около 15-20 минути, след второто шпакловане около 20-30 
минути. До нанасянето на първата ръка лак да се изчакат около 60 минути. Посочените на времена на 
съхнене се отнасят до нормални условия (+ 20°C и 55 % относителна влажност на въздуха).  Доброто 
проветрение и вкарване на пресен въздух в помещението са много важни (без течение)!

Работни инструменти:
IRSA Шпакла Рапид. Само при ползването на подходящи работни уреди се постига оптимален резултат. 
Да се почистват с IRSA Специален разредител.

Температура на работа:
Помещение/повърхност за обработка с IRSA ДИКШПАХТЕЛ да не са под + 15° C по време на работата.

Mоля при употреба прочетете  S- и  R-указанията върху етикета на продукта, в Информационните 
листовки с мерки за сигурност и класификацията за опасен товар.

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 IRSA  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!
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