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Δελτίο τεχνικών στοιχείων 09/2011

ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΠΑΡΚΕ IRSA PLATINUM 3001, σατινέ
Για δάπεδα παρκέ και ξύλινα, κανονικής καταπόνησης

Πιστοποιητικό/αποτελέσματα ελέγχου:
Προσδιορισμός της αντοχής στο σάλιο και στον ιδρώτα:
Σε περίπτωση επαφής με ουσίες από το σάλιο και τον ιδρώτα σύμφωνα με το πρότυπο DIN 53160/1-2 δεν διαπιστώθηκε έκλυση χρωστικών από 
την εξεταζόμενη επίστρωση.
Έλεγχος της συμπεριφοράς πυρκαγιάς σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4102, μέρος 1, κατηγορία δομικών υλικών B2

Βάση/Μορφή παράδοσης: 
Έτοιμο για χρήση υδατοδιαλυτό βερνίκι 1K σατινέ. Οικολογικό υδατοδιαλυτό βερνίκι με ποσοστό διαλύτη κάτω του 9%.

Πεδία εφαρμογής: 
Το υδατοδιαλυτό βερνίκι παρκέ IRSA PLATINUM 3001 χρησιμοποιείται για δάπεδα παρκέ και ξύλινα δάπεδα κανονικής καταπόνησης και 
για ξύλα σε κατοικίες. Για εξωτικά είδη ξύλου ενδείκνυται μόνο υπό προϋποθέσεις, δηλ., μόνο για είδη ξύλου χαμηλής περιεκτικότητας σε  
έλαια (συνιστάται δοκιμαστική επίχριση).
Το υδατοδιαλυτό βερνίκι παρκέ IRSA PLATINUM 3001 ενδείκνυται απόλυτα και ως αστάρι ιδίως για ανοιχτόχρωμα είδη ξύλου (όπως, 
π.χ., σφένδαμο), που θέλετε να τα διατηρήσετε μακροπρόθεσμα ανοιχτόχρωμα. Για ενίσχυση του φυσικού χρώματος του ξύλου (ανάδειξη 
των νερών του ξύλου), ιδίως για δρύινο ξύλο ασταρώνετε με λεπτή επίστρωση IRSA PLATINUM Rollgrund Plus+. 

Ιδιότητες:
καλαίσθητη,  ανοιχτόχρωμη  εντύπωση  του  ξύλου  •  ικανοποιητική  αντοχή  •  εξαιρετικά  γρήγορο  στέγνωμα •  η  οριστική  σκληρότητα 
επιτυγχάνεται ύστερα από περίπου 3 ημέρες (στους +20° C, ατμοσφαιρική υγρασία 55%), δηλ., πλήρης καταπόνηση της επιφάνειας 
κατόπιν αυτού • απλή επεξεργασία • εξαιρετικές ιδιότητες λείανσης • ικανοποιητική αντοχή στα χημικά προϊόντα οικιακής χρήσης • χωρίς 
οσμές • ελαχιστοποιημένη πλευρική κόλληση με χρήση IRSA PLATINUM Rollgrund Plus+ ή γέλης στόκου PLATINUM • ικανοποιητική 
πληρωτική  ικανότητα •  χωρίς  ίχνη  από λαστιχένιες  σόλες •  η κλειστή  μεμβράνη βερνικιού  είναι  ανθεκτική  στο  νερό ακόμη και  σε  
μακρόχρονη επίδραση του νερού

Επεξεργασία: 
Αναδεύετε καλά το υδατοδιαλυτό βερνίκι παρκέ IRSA PLATINUM 3001 πριν από κάθε επεξεργασία! Το υδατοδιαλυτό βερνίκι παρκέ IRSA 
PLATINUM 3001 μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  ως αστάρι  και  ως επίστρωση επικάλυψης.  Η επιφάνεια του  ξύλου  που πρόκειται  να  
σφραγισθεί, πρέπει να είναι καθαρή, χωρίς σκόνη, λάδι, κερί, γράσο και άλλα κατάλοιπα. Συνιστάται η λείανση των ξύλινων επιφανειών  
με  γυαλόχαρτο  ή  λειαντικό  δίσκο  με  κόκκωση 100  -  120  (τελική  λείανση).  Τα  έντονα  αναρροφητικά  είδη  ξύλου,  όπως.  π.χ.,  οξιά, 
σφένδαμος ή φράξος, δεν πρέπει να στοκάρονται.

Σφράγιση/κατανάλωση: 
Αστάρι 
α)    Επιστρώνετε 2 x υδατοδιαλυτό βερνίκι παρκέ IRSA PLATINUM 3001 ή γέλη στόκου IRSA PLATINUM με τη μέθοδο στοκαρίσματος (σταυρωτά),

περίπου 50 g/τ.μ. ανά επίστρωση 
       ή 
β) επιστρώνετε 1 x υδατοδιαλυτό βερνίκι παρκέ IRSA PLATINUM 3001 ή IRSA PLATINUM Rollgrund Plus+ με ρολό ή επίχριση, 

τουλάχιστον 100 g/τ.μ., ανάλογα με την απορροφητικότητα του ξύλου 

Στρώση επικάλυψης 
Επιστρώνετε 2 έως 3 x υδατοδιαλυτό βερνίκι παρκέ IRSA PLATINUM 3001 με ρολό ή επίχριση, περίπου 130 g/τ.μ. ανά επίστρωση 

Το  υδατοδιαλυτό  βερνίκι  παρκέ  IRSA PLATINUM  3001  μπορεί  επίσης  να  επιστρωθεί  με  ψεκασμό.  Σας  παρέχουμε  ευχαρίστως 
προσωπικά συμβουλές.

Μετά το αστάρωμα δεν πρέπει να διεξάγεται ενδιάμεση λείανση.  Μία ενδιάμεση λείανση διεξάγεται μόνο πριν από την τελευταία 
στρώση επικάλυψης (λειαντικό μέσο ή λειαντικός δίσκος με κόκκωση 120).

Υπόδειξη: Το διάστημα μεταξύ των επιμέρους επιστρώσεων βερνικιού δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 12 ώρες. Αλλιώς πρέπει να λειάνετε 
επιμελώς την επιφάνεια πριν από την περαιτέρω σφράγιση (λείανση ματ με κόκκωση 120).

Συνολική κατανάλωση (αστάρι + στρώση επικάλυψης): τουλάχιστον 360 g/τ.μ.

Οι προφορικές και έγγραφες τεχνικές συμβουλές εφαρμογών βάσει πειραμάτων παρέχονται από την εταιρεία μας μετά λόγου γνώσεως, αλλά ισχύουν αποκλειστικά ως μη  
δεσμευτικές υποδείξεις και δεν σας απαλλάσσει από την υποχρέωση να ελέγχετε τα προϊόντα που σας παραδίδουμε ως προς την καταλληλότητα για τις μεθόδους και τους  
σκοπούς που τα προορίζετε. Η εφαρμογή, η χρήση και η επεξεργασία των προϊόντων πραγματοποιούνται πέραν των δυνατοτήτων ελέγχου της εταιρείας μας και για το λόγο  
αυτό ανήκουν αποκλειστικά στη δική σας ευθύνη. Εξυπακούεται ότι εγγυόμαστε την πιστή έναντι του δείγματος και σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Με τη δημοσίευση  
ενός νέου «Δελτίου τεχνικών στοιχείων» παύει να ισχύει το προηγούμενο! 
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Στέγνωμα: 
Διάστημα στεγνώματος μετά το πρώτο στοκάρισμα περίπου 10 λεπτά, μετά το δεύτερο στοκάρισμα περίπου 30 λεπτά. 

Ύστερα από αστάρωμα με ρολό ή επίχριση περίπου 2 ώρες.  Ύστερα από κάθε στρώση επικάλυψης περίπου 2-4 ώρες,  αλλά όχι 
περισσότερες από 12 ώρες, αλλιώς πρέπει να λειάνετε την επιφάνεια.

Η σφραγισμένη επιφάνεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί με προσοχή ύστερα από περίπου 4 ώρες, είναι ανθεκτική σε ελαφρά καταπόνηση 
ύστερα από περίπου 1 ημέρα, κατάλληλη για πλήρη καταπόνηση ύστερα από περίπου 3 ημέρες (τοποθέτηση τάπητα, επίπλων με 
προσοχή).  Όσο  περισσότερο  προστατευθεί  το  φρεσκοσφραγισμένο  δάπεδο  κατά  τις  πρώτες  ημέρες,  τόσο  μεγαλύτερη  θα  είναι  η  
διάρκεια ζωής της σφράγισης.

Τα αναφερόμενα διαστήματα στεγνώματος αφορούν σε κανονικές συνθήκες (+20°C και σχετική ατμοσφαιρική υγρασία 55 %). Φροντίζετε 
για  καλό  αερισμό  (χωρίς  όμως  ρεύμα  αέρα).  Η  υψηλή  ατμοσφαιρική  υγρασία  και  η  χαμηλή  θερμοκρασία  μπορούν  να 
καθυστερήσουν σημαντικά το στέγνωμα. Στην περίπτωση αυτή εξασφαλίζετε επαρκή αερισμό ή κυκλοφορία του αέρα κοντά στο 
δάπεδο.

Εξοπλισμός εργασίας: 
Η IRSA διαθέτει τον κατάλληλο για το σύστημα υδατοδιαλυτών βερνικιών IRSA PLATINUM εξοπλισμό εργασίας: ανοξείδωτη σπάτουλα  
IRSA Rapidspachtel rostfrei, 
ρολό IRSA Aqua Roller, βούρτσα επίχρισης IRSA. 
Υπόδειξη: Το άψογο αποτέλεσμα εξασφαλίζεται μόνο με τον κατάλληλο εξοπλισμό εργασίας.
Καθαρίζετε πρόχειρα τον εξοπλισμό εργασίας αμέσως μετά τη χρήση με χαρτί εφημερίδας ή παρόμοιο απορροφητικό χαρτί και μετά να  
τον καθαρίσετε σχολαστικά με νερό.

Μπορείτε να προμηθευθείτελειαντικά μέσα (ταινίες, ρολά, δίσκους, κυρτά εξαρτήματα), λειαντικούς δίσκους και μπλοκ κάθε τύπου από 
την IRSA.

Θερμοκρασία επεξεργασίας:  Χώρος/υπόστρωμα και υδατοδιαλυτό βερνίκι παρκέ RSA PLATINUM 3001 όχι κάτω των +15° C ή άνω 
των +30° C.

Περιποίηση/καθαρισμός: 
Συνιστούμε το IRSA Aqua Star για γυαλιστερές ή σατινέ επιφάνειες. Εάν θέλετε λιγότερη γυαλάδα της επιφάνειας σε μακροπρόθεσμη  
βάση, χρησιμοποιήστε IRSA Aqua Star R9. Πρώτη χρήση περίπου 3-5 ημέρες μετά την τελική σφράγιση. Για την αφαίρεση επίμονων  
ακαθαρσιών και για βασικό καθαρισμό χρησιμοποιήστε IRSA Grundreiniger G88. Ενημερωθείτε για τα σετ περιποίησης IRSA.
Υπόδειξη: Για προϊόντα τρίτων προμηθευτών ή για ακατάλληλη περιποίηση και καθαρισμό δεν μπορούμε να αναλάβουμε καμία ευθύνη. 

Για πολύ συχνά χρησιμοποιούμενους χώρους εισόδων συνιστούμε να χρησιμοποιούνται προστατευτικά πατάκια ή προστατευτική τσόχα 
(π.χ., χωρίς πλαστικοποιητές της εταιρείας Tesa) κάτω από τα καθίσματα. Για καθίσματα γραφείου χρησιμοποιείτε κατάλληλα ράουλα  
κατά το πρότυπο DIN 68131.

Ζητήστε τις αντίστοιχες οδηγίες περιποίησης IRSA και λάβετε υπόψη τα αντίστοιχα δελτία τεχνικών στοιχείων.

Συμπληρωματική σφράγιση: 
Η συμπληρωματική σφράγιση με υδατοδιαλυτό βερνίκι παρκέ IRSA PLATINUM 3001 σε σφραγισμένες επιφάνειες είναι δυνατή ύστερα 
από αστάρωμα με IRSA G 88 και σχολαστική λείανση (κόκκωση 100 – λείανση ματ). Η φθαρμένη έως το ακατέργαστο ξύλο επιφάνεια και 
το εργοστασιακά σφραγισμένο έτοιμο παρκέ πρέπει να λειανθούν ολοκληρωτικά. Στην περίπτωση του έτοιμου παρκέ ελέγχετε πριν από  
τη  λείανση  της  ωφέλιμης  στρώσης  και  διεξάγεται  δοκιμαστική  επίχριση  (για  έλεγχο  της  πρόσφυσης).  Συνιστάται  να  αναζητήσετε  
εξειδικευμένες συμβουλές. Για περαιτέρω υποδείξεις επεξεργασίας βλ. «Σφράγιση/κατανάλωση».

Υποδείξεις: Φυλάσσεται σε μέρος στο οποίο δεν έχουν πρόσβαση παιδιά. Κατά και μετά την επεξεργασία εξασφαλίζετε καλό εξαερισμό.  
Μην εισπνέετε το νέφος ψεκασμού. Χρησιμοποιείτε μάσκα. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ή το δέρμα ξεπλένετε αμέσως επιμελώς με  
νερό.  Μην αφήνετε  να καταλήξει  στο αποχετευτικό δίκτυο, σε ύδατα ή στο έδαφος. Παραδίδετε  για  ανακύκλωση μόνο τους κενούς  
περιέκτες χωρίς κατάλοιπα. Παραδίδετε  τα κατάλοιπα βερνικιού που δεν έχουν στεγνώσει σε κέντρο συλλογής ληγμένων βερνικιών.  
Κωδικός Gis: W3+.

Δυνατότητα αποθήκευσης: 
Δεν πρέπει να αποθηκεύεται ούτε να μεταφέρεται σε θερμοκρασία κάτω των +6° C ούτε για παρατεταμένο χρονικό διάστημα 
άνω των +30° C. Δυνατότητα αποθήκευσης για περίπου ½ έτος στο κλειστό αυθεντικό δοχείο. Κλείνετε καλά τα ανοιγμένα δοχεία και  
καταναλώνετε το περιεχόμενο σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Προστατεύετε από την υγρασία.

Επισήμανση VOC από το 2007: 2004/42/2 A(i)140;140 g/l <78 g/l
Επεξήγηση: 
2004/42 Έτος και αριθμός της οδηγίες ΕΕ
/2 Παράρτημα 2
A Μέρος A

( ) Υποκατηγορία προϊόντων
---,--- g/l Οριακή τιμή 1 Βαθμίδα ή οριακή τιμή 2. Βαθμίδα σε g/l
< --- g/l επίκαιρη τιμή VOC
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