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IRSA ОСНОВЕН ПОЧИСТВАТЕЛ Г 88 (IRSA Grundreiniger G 88)

Основа: Разграждащи се във вода разтворители, тенсиди.

Области на приложение:
IRSA Основен почиствател  Г 88 се  употребява  при  почистване  на  силно замърсен паркет,  дърво,  PVC, 
линолеум, каменни и гумени подове, както и на лакирани, омаслени и овосъчени коркови подове.

Качества:  Много бързо изсъхване – малко пяна – много добри почистващи качества – отстранява стари  
гланцови пластове восък , полимерни пластове, маслен филм и други замърсявания.

Обработка/Разход:
Нанесете  IRSA Основен почиствател Г 88 неразреден или според степента на замърсяване разреден до  
съотношение  1    :  5  с  вода   и  оставете  кратко  да  подейства.  След  това  изтъркайте  повърхността  или  
полирайте с еднодискова машина (зелен или черен пад). Не оставяйте IRSA Основен почиствател Г 88 да 
изсъхне-  работете  на  части.  Забършете  разградените  замърсявания  с  кърпа  и  след  това  забършете  с  
чиста  вода,  докато  IRSA Основен  почиствател  Г  88 е  напълно  отстранен  от  повърхността  (в  противен  
случай е възможно нарушение по повърхността от последващите подръжка, лакиране или импрегниране).  
При чувствителни повърхностти (линолеум или гланцови площи) се препоръчва пробна ръка на невидно  
място.

Обработка след основно почистване/ Подръжка/Омасляване: След основно почистване (след ремонт  
и  др.)  върху  повърхността  се  нанася  съответни  желаният  лак  (например  IRSA Платинум  лак)  или 
импрегниращ  продукт  (например  IRSA ХП-Масло High-Protection, IRSA Масло  Натура).  Ако  след 
почистването на омаслена повърхност се появят петна, използвайте за омасляване същото масло, което е  
било нанасяно предишния път (светло нагаряне- IRSA ХП-Масло High-Protection, по-силно нагаряне- IRSA 
Масло Натура). Иначе нанасете върху пода след почистване, например  IRSA Аква Стар продукти,  IRSA 
Восък Натура, IRSA Мляко за подръжка или IRSA Масло за подръжка.

Общa информация за почистване и подръжка :  Важно е по повърхността да не се образуват локви и  
важни  петна,  в  противен  случай  са  възможни  подувания.  Работете  винаги  с  добре  изстискан  моп!  
Продуктите за подръжка и почистване IRSA са съобразени с маслата и восъци IRSA. За проблеми, които 
са възникнали от неправилното почистване или подръжка, отговорност на производителя. Като наш клиент  
Вие  сте  наш  партнъор,  от  който  зависи  правилното  извършване  на  определената  работа.  Редовна  
подръжка по DIN 18356 е задължителна. Моля прочетете указанията за употреба.  

Указания: 
Дървото е естествен продукт. To винаги се напасва към условията в съответното помещение. По време на  
отоплителния  период  влажността  на  въздуха  спада.  Дървото  реагира  естествено  на  тези  условия  и  се  
свива,  защото  отдава  влажност.  Това  се  забелязва  например  при  образуването  на  фуги  при  паркет.  
Колкото по-дълго и повече отоплявате помещението, толкова по-сух става въздуха и порите по-големи.  
Най-големи са обикновено фугите към края на отоплителния период. За да предотвратите това, може да  
закачите овлажнители на парното и/или да сложите достатъчно зелени растения в помещението.
Сухият  въздух  не  е  за  препоръчване  и  от  физиологична  гледна  точка,  защото  изсушава  лигавиците  и  
предизвиква инфекциозни заболявания.

Mоля прочетете указанията на IRSA за подръжка за лакирани и омаслени/ овосъчени повърхности.

Предпазни мерки/Обозначение:  Да се пази на недостьпно за деца място. При употреба носете гумени  
ръкавици.
Giscode: GG10
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Съдържание:  Под  5% неионични  тенсиди,  анионични  тенсиди  и  фосфати.  Да  се  спазват  обичайните  
мерки  за  сигурност  при  работа  с  химикали.  На  професионалните  потребители  се  предоставят  
Информационни листовки с мерки за сигурност.

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/

