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OLEJ BARWIĄCY IRSA DESIGN  FARBÖL
do parkietów, podłóg z korka oraz drewnianych elementów wystroju wnętrz

Baza:
Surowce naturalne, takie jak oleje roślinne i żywice oraz węglowodory izoalifatyczne.

Forma w chwili dostawy:
W płynie gotowym do użycia.

Produkt dostępny w kolorach: Bezbarwny, biały, jasny dąb, orzech, brunatny. Inne kolory (naprzykład czarny, 
szary, piaskowy) -  na zamówienie.

Zastosowanie:
Wszystkie powierzchnie z drewna, parkietu, korka i inne chłonne powierzchnie. 
Chłonność egzotycznych gatunków drewna jest zbyt mała. Należy zawsze zrobić próbę.

Właściwości:
Reguluje wilgotność • zapobiega przyleganiu brudu • dobra zdolność penetracji • odporność na działanie promieni 
UV • nadaje powierzchni wyrazistość • niska emisja zapachów podczas użycia • bezzapachowy po wyschnięciu.

Prace wstępne:  Powierzchnię należy dokładnie wyszlifować (szlif  końcowy ziarnem 120/150 – również przy 
brzegach tym samym materiałem ściernym) i usunąć wszystkie pozostałości, jak na przykład pył, brud, tłuszcz. 
Maks.  wilgotność  drewna wynosi  15%. Nanoszenie  oleju  IRSA DESIGN FARBÖL nie  powinno odbywać się 
maszynowo, tylko ręcznie. Uwaga: drewno lite klejone i fornirowane oraz korek wykazują różną chłonność oleju, 
co może powodować różnice kolorystyczne. Koniecznie przeprowadzić próbę ! Przed użyciem produkt dobrze 
wymieszać! Podczas stosowania zapewnić dostateczną wentylację!

Instrukcja użycia: Nanieść 1 raz olej  IRSA DESIGN FARBÖL równomiernie wałkiem lub pędzlem.

Zużycie:
Ok.  50-75 ml/m2 na jedną warstwę w zależności  od chłonności  podłogi.  Naniesioną warstwę pozostawić  na 
powierzchni na ok. 15-20 minut, następnie wytrzeć ostrożnie chłonną, nie strzępiącą się szmatką włókninową. 
Jeżeli odcień ma być lekko przeźroczysty, to powierzchnię należy zetrzeć ostrożnie już po maks. 5 minutach. Jeśli  
odcień ma być intensywniejszy, po ok. 24 godzinach nanieść 2 warstwę.

Temperatura użycia: Temperatura pomieszczenia/podłoża i oleju nie może być niższa, niż +15° C.

Narzędzia: Szczotka malarska IRSA, wałek moherowy do lakieru IRSA, pędzel, maszyna jednotarczowa, szmatki 
włókninowe, pady.

Schnięcie:
Z uwagi na różnice między materiałami powierzchnie mogą mieć różną chłonność, m.in. w zależności od gatunku 
drewna. Należy wówczas nanieść na wysuszoną przez noc powierzchnię ostrożnie i  równomiernie olej  IRSA 
Pflegeöl i zetrzeć miękką szmatką włókninową, co da równomierną, gładką powierzchnię. W ciągu 24 godzin od 
użycia oleju IRSA Pflegeöl po podłodze należy chodzić bardzo ostrożnie (pr. w skarpetach). Pełna obciążalność 
jest  osiągana po  ok.  7-10  dniach.  Trwałość i  zachowanie  właściwości  oleju  w znacznym stopniu  zależy  od 
oszczędzania  podłogi  w pierwszych dniach.  Czas  schnięcia  odnosi  się  do temperatury  +20 °C i  wilgotności 
względnej powietrza 55 %.

Pielęgnacja i czyszczenie:
W pierwszych 7-10 dniach chronić powierzchnię przed wodą. Dalsza pielęgnacja i czyszczenie w zależności od 
żądanego wyglądu za pomocą oleju pielęgnacyjnego IRSA Pflegeöl, wosku IRSA Natura Hartwachs, mleczka 
IRSA Pflegemilch  lub  środka  do  czyszczenia  IRSA Seifenreiniger.  Należy  stosować  się  do  naszej  instrukcji 
pielęgnacji powierzchni olejowanych i woskowanych oraz odpowiednich kart technicznych i etykiet dołączonych 
do opakowań.

Udzielamy Naszym Klientom pisemnych i ustnych rad. Zastosowanie produktów odbywa się poza naszą kontrolą i dlatego pełną odpowiedzialność ponosi użytkownik.  
Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów, odpowiadającą jakości wzorów. Wraz z ukazaniem się nowej „Instrukcji technicznej“ poprzednia przestaje obowiązywać!
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Przechowywanie:
W chłodnym, suchym miejscu, unikać mrozu i w oryginalnym, nienapoczętym opakowaniu produkt zachowuje 
trwałość przez kilka lat. Napoczęte opakowania szczelnie zamykać i zużyć w krótkim czasie.

Wskazówki: Zdjąć odzież zanieczyszczoną produktem. Aby uniknąć wdychania oparów: zapewnić stały dopływ 
świeżego powietrza, w razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie i  utrzymać prawidłową ciepłotę ciała. 
Przy  utrzymujących  się  dolegliwościach  zasięgnąć  porady  lekarskiej.  W razie  utraty  przytomności  położyć  i 
transportować  w stabilnej  pozycji  bocznej.  W razie  zetknięcia  produktu  ze  skórą  zmyć dużą ilością  wody  z 
mydłem.  Oczy  płukać  przez  kilka  minut  z  otwartą  powieką  pod  bieżącą  wodą.  .Przy  utrzymujących  się 
dolegliwościach  zasięgnąć  porady  lekarskiej.  W razie  połknięcia  wypłukać  jamę  ustną  i  pić  dużo  wody.  Po 
połknięciu  nie  prowokować  wymiotów.  Natychmiast  zasięgnąć  porady  lekarskiej,  pokazując  opakowanie  lub 
etykietę. W stanie nierozcieńczonym lub w większych ilościach nie wylewać  do wód gruntowych, zbiorników 
wodnych i kanalizacji. Do recyklingu przekazywać wyłącznie całkowicie opróżnione opakowania. Chronić przed 
dziećmi. Zachowywać powszechnie obowiązujące zasady ostrożnego obchodzenia się z chemikaliami.

Klasa zagrożenia wody WGK I, kod Gis: Ö60. UBA 1644 0314.

Karty charakterystyki zawodowy użytkownicy mogą otrzymać na zamówienie. 
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