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IRSA ПЛАТИНУМ АКВА КИТ  (IRSA Platinum Aqua Kitt)
Кит за фуги на водна основа за паркет, дървени и коркови подове 

Нова, подобрена
рецепта

Основа: Водна полимерна дисперзия.

Форма на доставка: IRSA ПЛАТИНУМ АКВА КИТ се доставя като течно вещество за смесване за дървено и/или 
коркови брашно и трици.

Области на употреба: IRSA ПЛАТИНУМ АКВА КИТ служи като свързващо вещество за дървени и коркови трици 
(идеални  са  корн  80/120),  които  не  бива  да  имат  остатъци  от  лак  и  восък.  Разбърканата  смес  служи  за 
попълване на паркетни, дървени и коркови фуги. 

Качества: Много добри свързващи и залепващи качества – бързо съхнене – много слабо по-късно пропадане на 
фугите – висока твърдост – удобен за шлифоване – може да бъде лакиран с всички видове водни лакове, масла 
и восъци – не е запалим – лесна обработка – ниско съдържание на вредни вещества

Обработка: IRSA ПЛАТИНУМ АКВА КИТ  да се разбърка добре преди употреба! IRSA ПЛАТИНУМ АКВА КИТ да 
се обърка с около 15% дървени или коркови трици (корн 80/120) до хомогенна, пастовидна и подходяща за 
шпакловане каша, по-големи количества могат да бъдат разбъркани с бор-машина или електрическа бъркалка. 
След това сместа да се нанесе  щедро с  неръждаема шпакла във фугите,  по-големи фуги трябва да бъдат 
предварително попълнени.

Съхнене: Време за съхнене и подходящо за шлифоване – след около 30-40 минути. Посочените на времена за 
съхнене се отнасят до нормални условия (+20°C и 55% относителна влажност на вьздуха). По-висока влажност 
на въздуха и по-ниски температури удължават периода на съхнене. Доброто проветрение и вкарване на чист 
въздух в помещението са много важни.

Разход: Около 40 до 120 грама/ кв.м., според големината на фугите.

Еластичност:  След шпакловането водата от кита за фуги се опема от дървената повърхност, което води до 
втвърдяване на материала. За оптимална обработка е важно сместа с IRSA ПЛАТИНУМ АКВА КИТ да се смеси 
до подходяшата еластичност. Да се има предвид, че силно разреден материал води до потъване на фугите, а 
твърде гъста смес не ги попълва достатъчно.

Работни  инструменти:  IRSA предлага  за  IRSA ПЛАТИНУМ  АКВА  КИТ  особено  подходящи  работни 
инструменти- IRSA неръждаема  шпакла.  Внимание-  само  при  употребата  на  подходящи  работни  уреди  се 
постига безупречен резултат. След употреба уредите веднага да се почистят с хартия или вестник и след това 
да се измият обилно с вода.

Температура на работа: Помещение/повърхност за обработка с IRSA ПЛАТИНУМ АКВА КИТ да не са под +15°C 
или над +25°C, както и относителната влажност да не е над 75%.

Предпазни мерки: Дори и при работа с шпакловъчна маса за фуги с ниско съдържание на вредни вещества да 
се спазват обичайните мерки за сигурност.

Моля съобразете употребата с указанията върху етикета на IRSA ПЛАТИНУМ АКВА КИТ.

Указания:  Да  се  съхранява  на  недостъпно  за  деца  място.  По  време  и  след  работа  помещението  да  се 
проветрява добре. При докосване на очите или кожата е нужно обилно измиване с вода. Да не се излива в 
канализацията, в естествени води или на земя. Само напьлно употребени и празни опаковки да се предават за 
рециклиране.  Класификация  за  опасност  от  замърсяване  на  водата: 1  (собствена  класификация –  слабо 
вреден). Giscode: W2+.

Съхранение:  Да не се транпортира или сьхранява на температури  под  +6°C или продьлжително време  над 
+30°C. В оригинална неотворена опаковка срок на годност около ½ година. Отворени опаковки да се затварят 
добре и да се употребяват при първа възможност. Да се пази от студ.  На професионалните потребители се 
предоставят Информационни листа 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/

