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[ Ihre professionelle Oberfläche ]

Αποτελεσματική μακροπρό-
θεσμη προστασία, άριστη 
ποιότητα!
Το πρώτο σύστημα υδατοδιαλυτού βερνι-
κιού που είναι διαθέσιμο για πλήρη κατα-
πόνηση ύστερα από 3 ημέρες!

Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη,

αναπτύσσουμε και παράγουμε για πολλές 
δεκαετίες προϊόντα υψηλής ποιότητας για 
τη μακροπρόθεσμη και αξιόπιστη προστα-
σία παρκέ, ξύλου, φελλού και άλλων επιφα-
νειών εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.

Με το νέο και διευρυμένο σύστημα υδατο-
διαλυτού βερνικιού IRSA PLATINUM σας 
παρουσιάζουμε ένα σύστημα προϊόντος 
με το ανώτατο πρότυπο ποιότητας. Απο-
τέλεσμα των ερευνών μας σε συνδυασμό 
με τις πολύτιμες προτάσεις των πελατών 
μας είναι ένα υδατικό, οικολογικό σύστημα 
βερνικιού με εξαιρετικές ιδιότητες και πλε-
ονεκτήματα.

Το σύστημα υδατοδιαλυτού βερνικιού IRSA 
PLATINUM πήζει ολοκληρωτικά εντός 
3 έως το πολύ 5 ημερών, ανάλογα με το 
προϊόν, με αποτέλεσμα η σφραγισμένη 
επιφάνεια να μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
χωρίς κανένα περιορισμό εντός αυτού του 
σύντομου χρονικού διαστήματος. 

Ο βαθμός μηχανικής και χημικής αντοχής 
είναι εξαιρετικός και συγκρίσιμος με τις στε-
γανοποιήσεις που περιέχουν διαλύτες. Η 
κλειστή μεμβράνη βερνικιού είναι ανθεκτική 
ακόμη και σε πολύωρη επίδραση νερού. Τα 
μαύρα αποτυπώματα λάστιχου από σόλες 
υποδημάτων καθαρίζονται εύκολα χωρίς 
να παραμένουν ενοχλητικά ίχνη. Σε όλους 
τους βαθμούς γυαλάδας, τα υδατοδιαλυτά 
βερνίκια IRSA PLATINUM είναι εξαιρετικά 
ανθεκτικά στα γδαρσίματα και στη φθορά. 

Εξατομικευμένη διαμόρφωση δαπέδου: 
οπτικές παραλλαγές μπορούν να επιτευ-
χθούν με τους διάφορους βαθμούς γυαλι-
στερού και ματ βερνικιού. Επειδή τα υδα-
τοδιαλυτά βερνίκια IRSA PLATINUM είναι 
ανθεκτικά στο φως, οι στρώσεις του βερ-
νικιού δεν σκουραίνουν ούτε κιτρινίζουν με 
την πάροδο του χρόνου. 

Για να διατηρήσετε την όμορφη εμφάνιση 
του δικού σας παρκέ ή ξύλινου δαπέδου θα 
πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη βαρύτητα στη 
σωστή περιποίηση και στο σωστό καθα-
ρισμό. Πολύτιμες συμβουλές σχετικά σας 
παρέχουν οι οδηγίες περιποίησης σφραγι-

Η εταιρεία IRSA παράγει τα προϊόντα Neodon και είναι ο εξειδικευμένος συνεργάτης σας στον 
τομέα των υδατοδιαλυτών βερνικιών και παραδοσιακών στεγανοποιήσεων, λαδιών, κεριών, μέσων 
περιποίησης και παρελκομένων για ξύλινα δάπεδα, παρκέ και δάπεδα φελλού.

σμένων δαπέδων της εταιρείας μας. 

Τα ανθεκτικά στο φως συστήματα IRSA 
PLATINUM συνιστώνται για ανοικτόχρω-
μα είδη ξύλου, όπως ο σφένδαμος, αλλά 
και για χρωματισμένες με IRSA Basic 
Color ανοικτόχρωμες επιφάνειες ξύλου, 
λεπιδοσανίδας και μπαμπού. Για σκούρα 
ξύλα χρησιμοποιείτε IRSA Exotic Primer 
προκειμένου αυτά να διατηρούνται σκου-
ρόχρωμα για μεγάλο χρονικό διάστημα 
και να αποφεύγεται σε μεγάλο βαθμό η 
λεύκανση από καταπόνηση. Με τη χρήση 
του IRSA Platinum Exotic Primer αντί του 
IRSA Rollgrund Plus για αστάρωμα αναδει-
κνύεται ακόμη περισσότερο η ένταση του 
χρώματος του ξύλου. Όταν τα υδατοδια-
λυτά βερνίκια επικάλυψης IRSA Platinum 
χρησιμοποιούνται ως αστάρια, η ανάδειξη 
των νερών του ξύλου είναι εξαιρετικά πε-
ριορισμένη.

Για τη γρήγορη και οικολογική πλήρωση 
αρμών χρησιμοποιείται το προϊόν IRSA 
PLATINUM Aqua Kitt. Αυτό το υδατοδιαλυ-
τό διάλυμα αρμόστοκου ενδείκνυται για όλα 
τα είδη ξύλου, το μπαμπού και το φελλό. 

Με μία περιεκτικότητα σε διαλύτη που υπο-
λείπεται σημαντικά του ορίου της βαθμίδας 
2 (ισχύει από την 1.1.2010) της οδηγίας 
VOC της 21.4.2004, παραμένουμε πιστοί 
στην παράδοση της εταιρείας μας να πα-
ράγουμε οικολογικά προϊόντα. 

Η σωστή περιποίηση και ο σωστός καθαρι-
σμός αυξάνουν σημαντικά τη διάρκεια ζωής 
της σφραγισμένης επιφάνειας. Ανάλογα με 
το βαθμό γυαλάδας ή ματ υφής, παρέχου-
με προσαρμοσμένα προϊόντα, έτσι ώστε οι 
ματ επιφάνειες να διατηρούνται ματ και η 
σατινέ εμφάνιση να διατηρείται για μεγάλο 
χρονικό διάστημα. 

Ελπίζουμε το σφραγισμένο παρκέ ή ξύλι-
νο δάπεδό σας να ανταποκρίνεται πλήρως 
στις προσδοκίες σας.
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IRSA PLATINUM Aqua Kitt
Το προϊόν IRSA Platinum Aqua Kitt είναι ένα υδατικό εναιώρημα για ανάμειξη με σκόνη ξύλου, μπα-
μπού ή φελλού. Ο αρμόστοκος χρησιμοποιείται ως συνδετικό υλικό για σκόνες ξύλου, μπαμπού και 
φελλού. Η αναμεμειγμένη μάζα χρησιμοποιείται για την πλήρωση αρμών παρκέ, ξύλου και φελλού. 
Το προϊόν διακρίνεται για την παντελή έλλειψη αποχρωματισμού, τις εξαιρετικές ιδιότητες λείανσης 
και την εξαιρετική κολλητική δύναμη. Περιορισμένη συρρίκνωση στον αρμό.

Το σύστημα υδατοδιαλυτού βερνικιού IRSA PLATINUM για παρκέ, ξύλινα δάπεδα, δάπεδα παρκέ, ξύλινα δάπεδα, δάπεδα φελλού, δάπεδα μπαμπού, λεπιδοσανίδες και σκάλες:

IRSA PLATINUM Γέλη στόκου
Γέλη για βασικό και ενδιάμεσο στοκάρισμα
Διπλό όφελος: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υδατοδιαλυτή, έτοιμη για χρήση γέλη στόκου για 
αστάρωμα (η πλευρική κόλληση περιορίζεται) και για στοκάρισμα μεταξύ όλων των υδατοδιαλυτών 
βερνικιών επικάλυψης IRSA PLATINUM (δεσμεύει την υπολειμματική σκόνη, πληρώνει επιπρόσθετα 
τους αρμούς).

IRSA PLATINUM Rollgrund Plus +
Για την προστασία δαπέδων παρκέ, ξύλου και μπαμπού, λεπιδοσανίδων και σκαλών στα οποία 
πρέπει να αναδειχθούν καλαίσθητα τα νερά του ξύλου. Μπορεί να επιχρισθεί με όλα τα βερνίκια επι-
κάλυψης IRSA Platinum. Το προϊόν IRSA Platinum Rollgrund Plus + περιορίζει την πλευρική κόλληση 
και επιστρώνεται με ρολό ή επίχριση.

IRSA PLATINUM Exotic Primer
Ένα έτοιμο για χρήση, υδατοδιαλυτό αστάρι για ρολό και επίχριση για όλα τα υδατοδιαλυτά βερνίκια 
επικάλυψης IRSA PLATINUM
Το αστάρι IRSA PLATINUM Exotic Primer έχει σχεδιασθεί ειδικά για σκουρόχρωμα και χρωματισμένα 
με σκούρο χρώμα δάπεδα. Η επιφάνεια άλλων ξύλων αναδεικνύει με καλαίσθητο και φυσικό τρόπο 
τα νερά του ξύλου που διατηρούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα (αποτέλεσμα συγκρίσιμο με εκείνο 
του λαδιού και των συνθετικών ρητινών, οπότε και δεν ενδείκνυται για ανοικτόχρωμα ξύλα, τα οποία 
πρέπει να διατηρηθούν μακροπρόθεσμα
ανοικτόχρωμα). 
Η πρόσφυση είναι εξαιρετική ακόμη και σε εξαιρετικά ελαιούχα εξωτικά ξύλα.
Ιδίως η δυσάρεστη λεύκανση στους αρμούς των ξύλων που υπόκεινται σε αυξημένη καταπόνηση, 
περιορίζεται σημαντικά με το IRSA PLATINUM Exotic Primer. Η περαιτέρω σφράγιση εξασφαλίζεται 
με τα προσαρμοσμένα στο βαθμό καταπόνησης υδατοδιαλυτά βερνίκια IRSA PLATINUM.

IRSA PLATINUM 3000 1K Υδατοδιαλυτό βερνίκι παρκέ
σατινέ και απόλυτα ματ
Έτοιμο για χρήση υδατοδιαλυτό βερνίκι πολυουρεθάνης. Για δάπεδα παρκέ, ξύλου και μπαμπού, 
λεπιδοσανίδες και σκάλες κανονικής έως υψηλής καταπόνησης. Η περαιτέρω περιποίηση εξασφαλί-
ζεται με το IRSA Aqua Star (αυτογυάλιστο) ή το IRSA Aqua Star R9 (αραιωμένο, ματ εμφάνιση).
Το υδατοδιαλυτό βερνίκι παρκέ IRSA PLATINUM 3000 1K είναι ανθεκτικό στη φθορά και στα γδαρσί-
ματα και διακρίνεται για την υψηλή καλυπτικότητά του. Η στρώση σφράγισης δεν κιτρινίζει. Η κλειστή 
μεμβράνη βερνικιού είναι ανθεκτική ακόμη και σε μακρόχρονη επίδραση νερού και διακρίνεται για 
την εξαιρετική αντοχή στα χημικά προϊόντα οικιακής χρήσης. Το IRSA PLATINUM 3000 είναι ανθε-
κτικό στα σημάδια από τακούνια. Επειδή η οριστική σκληρότητα επιτυγχάνεται ήδη από τις πρώτες 
3 ημέρες, το δάπεδο μπορεί να χρησιμοποιηθεί αμέσως μετά. Πεδία εφαρμογής: π.χ: κατοικίες, 
γραφεία.

IRSA PLATINUM 3001 1K Υδατοδιαλυτό βερνίκι παρκέ
σατινέ
Έτοιμο για χρήση υδατοδιαλυτό σατινέ βερνίκι πολυουρεθάνης. Για δάπεδα παρκέ, ξύλου και μπα-
μπού, λεπιδοσανίδες κανονικής καταπόνησης. Η περαιτέρω περιποίηση εξασφαλίζεται με το IRSA 
Aqua Star (αυτογυάλιστο) ή το IRSA Aqua Star R9 (αραιωμένο, ματ εμφάνιση).
Το υδατοδιαλυτό σατινέ βερνίκι παρκέ IRSA PLATINUM 3001 1K είναι ανθεκτικό στη φθορά και στα 
γδαρσίματα και διακρίνεται για την ικανοποιητική καλυπτικότητά του. Η στρώση σφράγισης δεν κιτρι-
νίζει. Η κλειστή μεμβράνη βερνικιού είναι ανθεκτική στο νερό και διακρίνεται για την αντοχή της στα 
χημικά προϊόντα οικιακής χρήσης. Η ελάχ. συνολική κατανάλωση ανέρχεται σε 360 g/m2. Επειδή η 
οριστική σκληρότητα επιτυγχάνεται ήδη από τις πρώτες 3 ημέρες, το δάπεδο μπορεί να χρησιμοποι-
ηθεί αμέσως μετά. Πεδίο εφαρμογής: π.χ. κατοικίες.

IRSA PLATINUM Αστάρια:

 IRSA PLATINUM 1K Υδατοδιαλυτά βερνίκια παρκέ:
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Το σύστημα υδατοδιαλυτού βερνικιού IRSA PLATINUM για παρκέ, ξύλινα δάπεδα, δάπεδα παρκέ, ξύλινα δάπεδα, δάπεδα φελλού, δάπεδα μπαμπού, λεπιδοσανίδες και σκάλες:

IRSA PLATINUM 3055
Υδατοδιαλυτό βερνίκι παρκέ 2 συστατικών + σκληρυντικό ISO Härter 3055, γυαλιστερό
Υδατοδιαλυτό βερνίκι παρκέ πολυουρεθάνης 2 συστατικών (20 μέρη βερνίκι: 1 μέρος σκληρυντικό). Η 
περιποίηση και ο καθαρισμός εξασφαλίζονται με το IRSA Aqua Star. 
Για δάπεδα παρκέ, ξύλου ή μπαμπού ή σκάλες κανονικής έως υψηλής καταπόνησης. Το IRSA 
PLATINUM 3055 γυαλιστερό διακρίνεται για την εξαιρετική αντοχή του στη φθορά και στα γδαρσίματα, 
καθώς και για την υψηλή καλυπτικότητά του. Η στρώση σφράγισης δεν κιτρινίζει. Η κλειστή μεμβράνη 
βερνικιού είναι ανθεκτική ακόμη και σε μακρόχρονη επίδραση νερού και διακρίνεται για την εξαιρετική 
αντοχή στα χημικά προϊόντα οικιακής χρήσης. Το IRSA PLATINUM 3055 είναι ανθεκτικό στα σημάδια 
από τακούνια. Η οριστική σκληρότητα επιτυγχάνεται ύστερα από περίπου 10 ημέρες. Η ελάχ. συνολική 
κατανάλωση ανέρχεται σε 460 g/m2. Μία ενδιάμεση λείανση διεξάγεται κατά κανόνα πριν από την τελευ-
ταία στρώση επικάλυψης. Πεδία εφαρμογής: πολύ συχνά χρησιμοποιούμενα δάπεδα σε δημόσια κτίρια, 
χώρους γραφείων, παιδικούς σταθμούς.

IRSA PLATINUM 2K Υδατοδιαλυτά βερνίκια παρκέ:

IRSA PLATINUM 3010
Υδατοδιαλυτό βερνίκι παρκέ 2 συστατικών + σκληρυντικό ISO Härter, σατινέ
Υδατοδιαλυτό σατινέ βερνίκι παρκέ πολυουρεθάνης 2 συστατικών (20 μέρη βερνίκι: 1 μέρος σκληρυντι-
κό).
Για δάπεδα παρκέ, ξύλου ή μπαμπού, λεπιδοσανίδες ή σκάλες κανονικής έως υψηλής καταπόνησης. 
Ελεγμένο κατά DIN 18032 Μέρος 2 και συνεπώς κατάλληλο και για γυμναστήρια. Η περαιτέρω περιποί-
ηση και ο καθαρισμός θα πρέπει να εξασφαλίζονται με IRSA Aqua Star ή IRSA Aqua Star R9. Το IRSA 
PLATINUM 3010 Υδατοδιαλυτό βερνίκι παρκέ 2 συστατικών διακρίνεται για την εξαιρετική αντοχή του 
στη φθορά και στα γδαρσίματα, καθώς και για την υψηλή καλυπτικότητά του. Η στρώση σφράγισης δεν 
κιτρινίζει. Η κλειστή μεμβράνη βερνικιού είναι ανθεκτική ακόμη και σε μακρόχρονη επίδραση νερού και 
διακρίνεται για την εξαιρετική αντοχή στα χημικά προϊόντα οικιακής χρήσης. Το IRSA PLATINUM 3010 
είναι ανθεκτικό στα σημάδια από τακούνια. Οριστική σκληρότητα μετά 5 ημέρες. Πεδία εφαρμογής: 
πολύ συχνά χρησιμοποιούμενα δάπεδα σε δημόσια κτίρια, σχολεία, γραφεία, γυμναστήρια και αθλητικά 
κέντρα.

IRSA PLATINUM 3030
Υδατοδιαλυτό βερνίκι παρκέ 2 συστατικών + σκληρυντικό ISO Härter, απόλυτα ματ
Υδατοδιαλυτό βερνίκι παρκέ πολυουρεθάνης 2 συστατικών, απόλυτα ματ εμφάνιση (σχεδόν) όπως το 
ακατέργαστο ξύλο ή ο ακατέργαστος φελλός (20 μέρη βερνικιού: 1 μέρος σκληρυντικό).
 Για δάπεδα παρκέ, ξύλου ή μπαμπού, λεπιδοσανίδες, λεπιδοσανίδες ή σκάλες κανονικής έως υψηλής 
καταπόνησης. Ελεγμένο κατά DIN 18032 Μέρος 2. Η περιποίηση και ο καθαρισμός εξασφαλίζονται με το 
IRSA Aqua Star R9 (αραιωμένο, ματ εμφάνιση). Το υδατοδιαλυτό βερνίκι παρκέ IRSA PLATINUM 3030 2 
συστατικών είναι εξαιρετικά ανθεκτικό στη φθορά και στα γδαρσίματα και
διακρίνεται για την υψηλή καλυπτικότητά του. Η στρώση σφράγισης δεν κιτρινίζει. Η κλειστή μεμβράνη 
βερνικιού είναι ανθεκτική ακόμη και σε μακρόχρονη επίδραση νερού και διακρίνεται για την εξαιρετική 
αντοχή στα χημικά προϊόντα οικιακής χρήσης. Το IRSA PLATINUM 3030 είναι ανθεκτικό στα σημάδια 
από τακούνια. Οριστική σκληρότητα μετά 5 ημέρες. Πεδία εφαρμογής: πολύ συχνά χρησιμοποιούμενα 
δάπεδα σε δημόσια κτίρια, σχολεία, γραφεία, γυμναστήρια και αθλητικά κέντρα.

IRSA PLATINUM Περιποίηση και καθαρισμός

Aqua Star
αυτογυάλιστο, για σφραγισμένα δάπεδα παρκέ και ξύλου.
Χρησιμοποιείται χωρίς αραίωση ως σατινέ βασική προστασία. Το χρησιμοποιείτε χωρίς αραίωση για 
περιποίηση συντήρησης με ταυτόχρονο καθαρισμό χωρίς γυάλισμα. Η συσκευή περιποίησης γενικής 
χρήσης IRSA Blitzboy με πανί σκουπίσματος εξασφαλίζει άψογο αποτέλεσμα.
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IRSA PLATINUM Περιποίηση και καθαρισμός

Aqua Star R9
με ματ εμφάνιση, για σφραγισμένα (ιδίως για απόλυτα ματ επιφάνειες), ξύλα με 
επάλειψη λαδιού και δάπεδα ξύλου και παρκέ με επάλειψη λαδιού/κεριού, αλλά και 
για προκατασκευασμένο παρκέ και άλλα σκληρά ελαστικά δάπεδα.
Χρησιμοποιείται ως μέσο περιποίησης και καθαρισμού στο νερό σφουγγαρίσματος για τον τακτικό 
καθαρισμό συντήρησης. Ελεγμένο κατά DIN 18032, Μέρος 2, κατάλληλο και για γυμναστήρια και 
αθλητικά κέντρα (αντιολισθητικό).

Aqua Clean
για σφραγισμένο προκατασκευασμένο παρκέ.
Χρησιμοποιείται αραιωμένο στο νερό σφουγγαρίσματος ως μέσο περιποίησης για τον ταυτόχρονα 
καθαρισμό χωρίς γυάλισμα. Η συσκευή περιποίησης γενικής χρήσης IRSA Blitzboy με πανί σκουπί-
σματος εξασφαλίζει άψογο αποτέλεσμα.

Βασικό απορρυπαντικό G88
για δάπεδα ξύλου, παρκέ και φελλού ή και για άλλες επιφάνειες.
Αφαιρεί με οικολογικό τρόπο και χωρίς οσμές επίμονες επιστρώσεις μέσων περιποίησης και καθαρί-
ζει ακαθαρσίες κάθε είδους.

Aqua Cleaner 5000
είναι εξαιρετικά κατάλληλο για τον προκαταρκτικό καθαρισμό ή το γρήγορο ενδιάμεσο καθαρι-
σμό, π.χ. ακάθαρτων σφραγισμένων ή επιχρισμένων με λάδι/κερωμένων δαπέδων παρκέ, προ-
κατασκευασμένου παρκέ, ξύλινων δαπέδων, δαπέδων φελλού, PVC, λινοτάπητα, πέτρινων δα-
πέδων και δαπέδων από καουτσούκ.
Το προϊόν μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό επίπλων κήπου ή ξύλινων βεραντών. 
Κάνετε πάντοτε δοκιμή σε μη εμφανές σημείο. Το IRSA Aqua Cleaner 5000 είναι προσαρμοσμένο σε 
όλα τα μέσα περιποίησης IRSA. 

Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της εταιρείας IRSA στην Ελλάδα:

Όλοι οι αναφερόμενοι χρόνοι στεγνώματος ισχύουν για θερμοκρασία +20° C και σχετ. ατμοσφαιρική 
υγρασία 55 %.
Εκτός αυτών των πληροφοριών, λαμβάνετε υπόψη τις πολύτιμες υποδείξεις των οδηγιών 
περιποίησης, των κειμένων των ετικετών και των δελτίων τεχνικών στοιχείων της εταιρείας μας. 
Μπορείτε να λάβετε τα δελτία τεχνικών στοιχείων και τα δελτίων δεδομένων ασφαλείας στη 
διεύθυνση www.irsa.de / download. 
Λαμβάνετε επίσης υπόψη τις πληροφορίες που σας παρέχουμε σχετικά με τις παραδοσιακές 
στεγανοποιήσεις, τα λάδια, τα κεριά, τα μέσα περιποίησης και τα παρελκόμενα της εταιρείας μας για 
ξύλο, παρκέ και φελλό. 

Γενικές υποδείξεις:
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