
® Naturlig olie- og 
voksbehandling!
Den perfekte overflade til træ (indendørs 
og udendørs), parket, cotto og kork

Kære kunde

Vi har i årtier udviklet og fremstillet 
produkter af høj kvalitet, som ved-
varende beskytter træ indendørs og 
udendørs og dine nye planke- eller 
parketgulve. Gamle gulve kan på 
denne måde renoveres, så de strå-
ler i ny glans. De byggemiljømæs-
sigt ufarlige IRSA olier og vokser er 
velegnet til beskyttelse af hjemmehø-
rende hårde og bløde træsorter samt 
til frugttræsorter, eksotiske træsorter 
og massiv kork. 

IRSA olier anvendes f.eks. til par-
ket, træbrolægning, højkantparket, 
gulvbrædder og OSB-plader. IRSA 
olier, vokse og plejemidler kan også 
anvendes på ubehandlet eller færdig-
parket, der er allerede er oliebehand-
let. Ved gulvimprægneringen påføres 
IRSA olien eller olie-voks-systemet 
på en sådan måde, at der ikke opstår 
et lag på træfladen. 

Med olie hhv. olie-voks-systemer op-
nås en vedvarende beskyttelse af 
overflader, der udsættes for alminde-
ligt til meget slid. Det naturlige mate-
riales karakter fremhæves og træet 
får en smuk og varm nuance.

Det oliebehandlede eller voksbe-
handlede træs porer forbliver åbne. 
Imprægneringen virker fugtregule-
rende og træet kan ånde. Inden for 
gulve, især ved bestemte ”kritiske” 
træsorter eller typer for gulvlægning 
(f.eks. bøgeparket på gulvvarme, høj-
kantparket, plankegulv), er IRSA olier 
og vokser et fremragende alternativ 
til vandbaseret lak eller lakker, der in-
deholder store mængder opløsnings-
midler.

En kompetent samarbejdspartner inden for vandbaseret lak og traditionelle forseglin-
ger, olier, vokser, plejemidler og tilbehør til træ-, parket- og korkgulve.

Oliebehandlede eller voksbehandle-
de overflader kan desuden i modsæt-
ning til forseglede overflader delvist 
udbedres.

Du bør lægge stor vægt på den ret-
te pleje og rengøring, så dit parket-, 
kork- eller trægulv holder sig smukt 
længe. Nyttige tips dertil finder du i 

Egeparket, imprægneret med IRSA Natura 
hårdolie, i Jüdisches Museum Berlin
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”Plejevejledning til oliebehandlede og 
voksbehandlede gulve”. Vi håber, at 
du får stor glæde af dit oliebehandlet 
eller voksbehandlet parket-, kork- el-
ler trægulv.

IRSA teamet



Olier og vokser til træ, parket, bambus,  
cotto og kork indendørs:

Olier til udendørs træ: Terrassegulvbrædder, 
havemøbler, facader m.m.

Olie uden opløsningsmidler:

IRSA Natura High Solid olievoks, består af naturvokser og for-
ædlede, naturlige olier af høj kvalitet, der kan anvendes universelt til alle 
hårde, bløde og eksotiske træsorter. Især lyse træsorter bibeholder efter be-
handlingen deres lyse og ensartede overflade.

Alt efter træsort og type gulvlægning påføres olien 1 x tyndt (15-20 g/m2) med en Rapid-spartel, og 
resten poleres ind med en enkeltskivemaskine (hvid pad) efter ca. 30 minutter. Olien påføres anden 
gang, når træet endnu kan suge olie.

Hurtigttørrende olier:

IRSA HP-Oil-High-Protection, er en harpiks- og opløsningsmid-
delholdig olie, som kan anvendes universelt til alle hårde, bløde og eksotiske 
træsorter, hvor man ønsker, at de skal lysne på længere sigt. Fremragende til 
parket, gulvbrædder, industriparket, træbrolægning, møbler, arbejdsplader, 
reoler, kork, bambus og cotto.

Alt efter overfladens sugeevne påføres IRSA HP-OIL High-Protection 1 - 2 x ( ca. 50 g/m2) tyndt, 
indtil træet ikke længere suger olie. Eventuelt overskydende olie tørres fuldstændigt af efter ca. 20 
minutter. Hærdetid ca. 6 dage. Derefter efterbehandles det med Natura hårdvoks, hvis det ønskes. 

Farvet olie, klar til brug:
 

Design-farvet olie, er en harpiks- og opløsningsmiddelholdig dybde-
imprægnering til træoverflader, parket, massiv kork og andre sugende over-
flader.

IRSA Design-farvet olie virker fugtighedsregulerende, smudsafvisende, trænger godt ind og er som 
farvet variant UV-bestandig.

Klar til brug i farvenuancerne sort, hvid, fyrretræ, nøddetræ, lysegrå, mørkegrå, lyst sand, lys eg, rød-
brun, wenge og farveløs. Specialnuancer fås efter anmodning. Alle farver kan blandes med hinanden.

Alt efter underlagets sugeevne og/eller farvens ønskede dybde, påføres IRSA Design-farvet olie  
1 - 2 x (ca. 75 g/m2), indtil underlaget er mættet. Overskydende olie tørres af. Den farvede, oliebehand-
lede overflade kan efter tørring (ca. 6 dage) efterbehandles med farveløst eller farvet Natura hårdvoks.

Indfarvede specialolier, klar til brug:

Exotic Wood Oil, tonet brunt, beskytter eksotiske træsorter (f.eks. 
bangkirai, teak, ipe, iroko, mahagoni, meranti, nyatoh, jarrah, belinga) men er 
også egnet til hjemmehørende træsorter, f.eks. douglasgran, lærk og ceder.
 
IRSA Exotic Wood Oil indeholder modstandsdygtige, vejrfaste olier og mikrofine pigmenter. UV-stråler 
blokeres effektivt på denne måde, og træet beskyttes mod at blive ødelagt. IRSA Exotic Wood Oil 
indeholder ingen giftige aktive stoffer og er lugtfri, når det er tørret. Ved hjemmehørende træsorter 
anvendes IRSA imprægneringsgrunder (mod svamp, blåfarvning m.m.) som grunding (min. 120 g/m2).

Fremhæver træets farve, det eksotiske træsorts farve ændres kun let. Produktet danner næsten ingen 
film, hvilket især garanterer en fremragende slidstyrke ved terrassegulve (næsten ingen lagdannelse, 
kun lidt slid). Overfladen forbliver åbenporet, kan ånde og kan også kun efterbehandles delvist og uden 
at den skal slibes. Forbrug: ca. 50 g/m2 pr. gang.

Anvendelse: til ædle træsorter udendørs, f.eks. terrassegulve, trædæk, carporte, havemøbler.
 
 
 
 

IRSA Wood Oil, hvid, lærkefarvet, purpurrød/blodrød, dueblå, papy-
rushvid, sandgrå, platingrå, kobberbrun, øvrige farver fås efter anmodning.
Beskytter hjemmehørende hårde og bløde træsorter, f.eks. til douglasgran, 
robinie, lærk, fyr, rødgran og ceder.

IRSA Wood Oil indeholder modstandsdygtige, vejrfaste olier og mikrofine pigmenter. UV-stråler bloke-
res effektivt på denne måde, og træet beskyttes mod at blive ødelagt. IRSA Wood Oil indeholder ingen 
giftige aktive stoffer og er lugtfri, når det er tørret. Anvend IRSA imprægneringsgrunder (mod svamp, 
blåfarvning m.m.) som grunding (min. 120 g/m2).

Produktet danner næsten ingen film, hvilket især garanterer en fremragende slidstyrke ved terrasse-
gulve (næsten ingen lagdannelse, kun lidt slid). Overfladen forbliver åbenporet, kan ånde og kan også 
kun efterbehandles delvist og uden at den skal slibes. Forbrug: ca. 50 g/m2 pr. gang.

Anvendelse: til alle hårde og bløde træsorter udendørs, f.eks. terrassegulve, skibsdæk af træ, carporte, 
havemøbler.
 
 
 
 

Olie-harpiks-imprægnering, farveløs, hvid, egefarvet, nøddetræs-
farvet, fyrtræsfarvet, lys sandfarvet, lysegrå, mørkegrå, rødbrun, wenge, er 
en harpiks- og opløsningsmiddelholdig dybdeimprægnering, som giver lyse 
træsorter en vandafvisende langtidsbeskyttelse mod vind og vejr.

Alt efter underlag påføres olie-harpiks-imprægneringen jævnt 1 - 3 x på alle sider, indtil træet er fuld-
stændig mættet (ca. 75 g/m2 pr. gang). Anvend IRSA imprægneringsgrunder (mod svamp, blåfarvning 
m.m.) som grunding (min. 120 g/m2).

Anvendelse: træbeskyttelseslasur til alle hårde og bløde træsorter udendørs, f.eks. facader, hegn, 
carporte, træhuse, havemøbler.

Pleje og rengøring:

Rengør og genopfrisker gulve. Selv grånede gulve får deres oprindelige farvenuance tilbage. Det ple-
jende olie fordeles med IRSA olieimprægnerede klude og IRSA Blitzboy eller med IRSA polermaskinen. 
På den måde plejer og rengør du i en arbejdsgang. Forbrug fra 10 g/m2.



www.irsa.de 

Korrekt pleje og rengøring af oliebehandlede 
og voksbehandlede gulve (indendørs):

Til pleje og rengøring af parket hører ikke mindst også et korrekt indeklima med +20° C og 55 % rel. 
luftfugtighed. Vær udover disse oplysninger også opmærksom på de nyttige oplysninger i plejevej-
ledningen til oliebehandlede og voksbehandlede gulve. Her finder du oplysninger om anvendelse af 
pleje- og rengøringsmidlerne og kan du informere dig udførligt om IRSA oliernes og voksernes tekniske 
egenskaber. Man bør principielt foretage en prøvebehandling. Yderligere oplysninger finder du i vores 
tekniske datablade, teksterne på etiketterne og den udførlige varedeklaration til ovennævnte produkter. 
Yderligere oplysninger fås også hos nedenstående forhandler (udførlig varedeklaration, plejevejled-
ning m.m.). 
Vær også opmærksom på vores oplysninger om IRSA vandbaserede lakker og traditionelle forseglin-
ger, plejemidler og tilbehør.

Pleje og rengøring fortsat:

Natura hårdvoks, for ekstra glans ved oliebehandlede eller voksbe-
handlede overflader.

Produktet påføres den oliebehandlede overflade1 - 2 x i et tyndt lag (fra 20 g/m2) og poleres umiddel-
bart efter at det er blevet påført. Kan leveres i fast eller flydende form, farveløs eller farvet.

Flydende plejemiddel, til silkebløde, blanke overflader, hvis gulvet 
er olie- eller voksbehandlet.

Ufortyndet eller fortyndet i vaskevandet (fra 100 ml i 10 liter vand) påføres f.eks. let fugtigt med IRSA 
Blitzboy og en klud, og poleres, når det er tørret. Kan også anvendes sammen med rengøringsmaskiner.

Sæbebaseret rengøringsmiddel, til rengøring af oliebehandle-
de/voksbehandlede overflader.

Påføres fortyndet (fra 20 ml i 10 liter vand) i vaskevandet med IRSA Blitzboy og rengøringsklud hhv. 
overfladerne vaskes med en vredet klud. Kan også anvendes sammen med rengøringsmaskiner.

Aqua Star R9, til forseglede (især til ultramatte overflader), oliebehand-
lede og oliebehandlede/voksbehandlede træ- og parketgulve; også til fær-
digparket og andre hårdelastiske gulve. Ingen lagdannelse.

Anvendes som pleje- og rengøringsmiddel i i vaskevandet (fra 50 ml i 10 l vand) til løbende, almin-
delig rengøring. Kontrolleret i overensstemmelse med DIN 18032 del 2, dvs. også til gymnastik- og 
sportshaller (skridsikker).

Grundrens G88, til træ-, parket-, bambus- og korkgulve, og også til 
andre overflader.

Løsner plejemiddellag, som er svært at fjerne, miljørigtigt og lugtsvagt, og fjerner enhver type smuds. 
Forbrug fra 50 ml i 10 l vand.

Autoriseret IRSA specialforhandler:

Generelle oplysninger:
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Woodfloor AS
Ryttervängt 4
5900 Rudkøbing Woodfloor AS

Tel.: +45 62 225584
Fax: +45 62 225583

info@woodfloor.dk
www.woodfloor.dk


