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IRSA ВОСЪК НАТУРА (IRSA Natura Hartwachs)
Восък  за  паркет,  дърво,  корк,  бамбук  и  др.  повърхности във  вътрешното 
строителство

Основа:  Висококачествени,  естествени  восъци  като  пчелен  восък,  земен  восък,  етерични  масла  и 
деароматизирани въглеводороди

Доставна единица: IRSA Восък Натура се доставя в течна или твърда форма като готов восък. 

Област  на  приложение:  IRSA Восък  Натура  е  универсален  за  всички  натоварени  дървени  или  коркови 
повърхности във вътрешното строителство, т.е.  за дървени, паркетни и коркови повърхности. Трябва да се 
направи предварителна подготовка алтернативно с IRSA Масло Натура, IRSA Масло Рапид, IRSA Масло-Восък 
Натура HIGH-SOLID, IRSA Маслено-осмолен импрегниращ продукт или IRSA ХП-Масло HIGH–PROTECTION. 
Течният IRSA Восък Натура се използва предимно когато не се използва еднодискова машина. Твърдият IRSA 
Восък Натура може да бъде втечнен на водна баня при около 30°С ръчно или машинно (вече изсъхнал IRSA 
Восък Натура – филм не може да се втечнява повече).

Свойства:  Пастообразен  или  течен  восък,  действа  антистатично,  намалява  хлъзгавината,  отстранява 
замърсяването,  позволява  дишането  на  повърхността,  поддържа,  запазва,  облагородява  повърхностите, 
изсъхва безцветно, няма отделяне на газове от изсъхналия филм, служи като основна защита и за следваща 
поддръжка и почистване

Обработка/Използване: Повърхността трябва да е твърда, по нея да няма остатъци, да е чиста (обезмаслена). 
Замърсяванията могат да се отстраняват с IRSA Основен почиствател Г88. Основно почистената повърхност да 
се остави да съхне най-малко 8 часа. 

Препоръчва се пробно нанасяне на масло върху не-импрегнирана повърхност. Върху повърхности, обработени 
с  IRSA Восък Натура водните пръски трябва да се избягват или веднага да се отстраняват. Нанасянето на 
восъка трябва да става едва след пълното изсъхване (около 3 дена при 20°С, 55 % влажност) на предварително 
нанесеното IRSA масло.

1. Работна стъпка 
IRSA Восък  Натура  се  нанася  на  тънък  равномерен  слой  -  машинно  или  ръчно,  след  предварителната 
подготовка. 
Не-импрегнирани повърхности (в зависимост от попивателната способност): 2 пъти по около 30 грама/кв.м
Предварително  импрегнирани  повърхности  с  IRSA Масло  Натура,  IRSA Маслено-осмолен  импрегниращ 
продукт: 1 път по около 30 грама/кв.м
Предварително импрегнирани повърхности с IRSA Масло Рапид, IRSA Масло-Восък Натура HIGH-SOLID: 2 
пъти по около 30грама/кв.м

2. Работна стъпка
След изсъхване слоят веднага да се полира с бял пад (около 1-3 часа, повърхността не трябва да е влажна и 
лъскава). Ако след полиране повърхността още има матови места, IRSA Восък Натура се оставя да изсъхне и 
се полира отново. По повърхността може да се стъпва след около 6 дена. 
Времето за  съхнен се отнася за нормални условия (20°С и 55 % влажност на въздуха).  Високата влажност и 
ниската температура забавят изсъхването. Да се внимава за доброто проветряване (но не течение!).

Работни инструменти:
IRSA – четка, не влакнести парцали, еднодискова машина с бял пад, блокер.
Указание: Само с подходящи инструменти се постига безупречен резултат.

Допълнителна обработка на овосъчените повърхности:  Когато се появят матови места, там трябва да се 
дообработи с IRSA Восък Натура и след изсъхване (около 2 часа) да се полира. IRSA Восък Натура може да се 
използва и тогава, когато поддръжката се прави с IRSA Сапунен почиствател или IRSA Мляко за подръжка. Ако 
по  повърхността  се  виждат  резки,  те  се  дополират  ръчно  с  бял  ръчен  пад,  блокер  или  с  еднодискова 
машина/бял пад без миене. 

Следващо импрегниране:  По всяко  време е  възможно импрегниране  с  IRSA  Масло Натура,  IRSA  Масло 
Рапид, IRSA Натура  Масло-Восък HIGH-SOLID, IRSA Маслено-осмолен импрегниращ продукт. При овосъчени 
или замърсени повърхности предварително се прави основно почистване с IRSA Основен почиствател Г88.

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!



Допълнително овосъчаване:  IRSA Восък Натура може да се нанася след всяко почистване и да се полира 
след всяко нанасяне. Прави се тънък восъчен слой.

Поддръжка и почистване: По време на втвърдяването за 6 дена повърхността да се пази.  През първите 12 
дена повърхността да се почиства само на сухо. След това се извършва поддръжка алтернативно с IRSA Восък 
Натура (за копринено бляскави повърхности), съответно с  IRSA Мляко за подръжка (за допълнителен гланц в 
измиващата вода). Почистването се извършва с IRSA Сапунен почиствател или IRSA Восък Натура. Попитайте 
за нашите комплекти за поддръжка. 
Указание: Ние не носим отговорност за чужди препарати, съотв. за непрофесионална поддръжка.

Препоръчваме за по-замърсени  участъци употребата на защитни постелки или защитен филц под столовете. 
При столовете с колела да се използват подходящи колела според DIN 68131.

Моля съблюдавайте нашите Указания за подръжка и почистване на омаслени и овосъчени повърхности, 
техническите листа и етикетите. 

Съхранение:  Съхраняват  се в оригинална опаковка много години в хладно, сухо помещение- без минусови 
температури. 

Мерки за сигурност: При работа да се избягва открит огън, искри или жарава. Да не попада в ръцете на деца. 
По време на работа да не се яде, пие или пуши. Опаковките да се затварят добре след употреба. Остатъците 
да не се изливат в отпадъчните води. Да се внимава за добро проветряване по време на работа.

Обозначение:  Класификация  за  опасност  от  замърсяване  на  водата: 1  (собствена  класификация –  слабо 
вреден). Giscode Ö60, UBA 16440304.

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