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IRSA Уплътняваща смес за паркетни фуги (IRSA Parkettfugen-Dichtmasse)
за уплътняване на паркетни фуги и др. фуги

Основа: Полимеризиран естер, без съдържание на силикон.

Форма на доставка:  IRSA Уплътняваща смес за паркетни фуги  се доставя като  готова за употреба, 
високо-вискозна паста.

Цветови тонове: Светъл бук, клен, ясен, бор, светъл дъб, дъб. Други цветове по запитване.

Области на употреба:  IRSA Уплътняваща смес за паркетни фуги служи за паркетни фуги и свързващи 
фуги, като например при дърво, лакиран и нелакиран паркет, във вътрешното строителство.

Качества:  В изсъхнало състояние се шлифова много добре – твърдо-еластична смес – съхне бързо – 
подходящ продукт за лакиране с всички обичайни лакове за паркет – отлично слепване на сместа – без 
съдържание на разтворители и без аромат – устойчив на UV-лъчи и на изгниване – в твърдено състояние 
устойчив на вода и температура от -20°C до +110°C – еластичност до 15%. 
Фуги, които са по-широки от 5 мм  да се попълнят предварително със специално въже.

Обработка: Обработваемата площ трябва да бъде суха, чиста, без следи от прах, масло, восък, мазнина 
или други замърсявания. Да се почисти при нужда с IRSA Г88. Горният връх на опаковката да се отреже. 
Капачката  се отвърта,  разрязва се напряко и се шприцова с  помощта на ръчен пистолет.  Сместа се 
изравнява веднага с  влажна гъба.  За залепване да се разлее вълнообразно. Да се избягва тройното 
странично залепване. 

Съхнене: В зависимост от нанесения обем от продукта повърхността може да се лакира след около 4-6 
часа, може да се цикли след около 18-24 часа, готов за пълно натоварване (полагане на килим, мебели и 
т. н.) е подът след около 2-3 дни.

Посочените на времена на съхнене се отнасят до нормални условия (+20°C и 55% относителна влажност 
на въздуха). По-висока влажност на въздуха и по-ниски температури удължават времето за съхнене. 

Работни инструменти: Механичен пистолет за шприцоване.
Указание: Само с подходящи работни уреди може да се постигне безупречно лакирана повърхност.

Температура на работа:  Помещение/повърхност и  IRSA Уплътняваща смес за паркетни фуги да не са 
под +6°C и над +40°C при обработката.

Внимание: Дори и при работа с безвредни шпакловъчни смеси за фуги да се спазват съответните мерки 
за сигурност.

Моля прочетете указанията върху етикета на IRSA Уплътняваща смес за паркетни фуги.

Указания:  Да се съхранява на недостъпно за деца място. По време и след работа помещението да се 
проветрява добре. Да не се вдишват изпаренията при шприцоване. При докосване на очите или кожата е 
нужно незабавно обилно измиване с вода. Да не се излива в канализацията, в естествени води или в 
почвата. Само напълно употребени и празни опаковки да се предават за рециклиране.

Съхранение: Да не се транпортира или съхранява на температури под +6°C. В оригинална неотворена 
опаковка срок на годност около 1 година. Отворени опаковки да се затварят добре и да се употребяват 
при първа възможност.

Да се пази от студ.
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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!

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

