
® Нанесення
натуральної
олії та воску!
Бездоганна поверхня дерева
(внутрішня і зовнішня), паркету,
теракоту і корку

 

Паркет з дубу просочений IRSA Natura
Hartöl. Єврейський музей Берлін
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[ Ihre professionelle Oberfläche ]

Шановні покупці,
Ми десятиліттями розробляємо і 
виробляємо високоякісні продукти, 
котрі довго і надійно захищають 
дерево у  внутрішньому і зовнішньо-
му секторах, а також Вашу нову 
паркетну підлогу. Старі підлоги онов-
люються так, що отримують новий 
блиск. Базуючись на натуральній 
основі IRSA олії і воски придатні для 
захисту вітчизняних твердих- і м’яких, 
а також фруктових- і екзотичних порід
дерева і масивного корку. IRSA олії 
використовуються наприклад для 
паркету, плитки, брусків, дошок або 
ДСП-плит. Можливе також застосу-
вання IRSA олій, воску і засобів за 
доглядом для необробленого або 
покритого олією готового паркету. 

Під час просочування підлоги IRSA 
олією або системою олія-віск, виклю-
чене створення плівки на дерев’яній  
поверхні. Використовуючи олію або 
систему олія-віск, досягається довго-
тривалий захист поверхні, який 
підлягає навантаженню від нормаль-
ного до дуже великого. Підкреслю-
ється натуральний характер матеріа-
лу і дерево отримує красивий,  
теплий відтінок. Дерево, яке покрите
олією або воском, залишається з 
відкритими порами, що дає змогу 
дереву самому регулювати вологість 
і можливість „дихати“.

IRSA  олії і воски використовуються в 
області покриття, особливо в „критич-
них“ породах або способу укладки  
(буковий паркет, підлоги з підігрівом, 
брущатка, дошка), завдяки відсутно-
сті склеювання бокових планок, ство-
рюють хорошу альтернативу водним 
лакам або IRSA – це Ваш компетент-
ний партнер в області водних лаків, 
традиційних лаків, олій, воску, засо-
бів за доглядом і приладдя для 
дерева-, паркету- і коркових підлог.
лакам з високим вмістом розчинників.

На відміну від лакованих поверхонь, 
підлоги покриті олією чи воском, під-
даються частковому виправленню. 
Для того, щоб Ваша паркетна-, корко-
ва- чи дерев’яна підлога залишалася 
довгий час красивою, необхідно 
приділяти на лежну увагу правильно-
му догляду і очи щенню. Цінні поради 
за доглядом Ви 

можете отримати з інформації 
„Вказівки за доглядом підлог, покри-
тих олією або воском“.

Ми бажаємо Вам приємних вражень 
від Ваших паркетних, коркових або 
дерев’яних підлог, котрі покриті олією 
чи воском.

Ваш IRSA колектив 



Олії і воски для дерева, паркету, бамбуку,
терракоту і корку для внутрішнього використання:
Всі IRSA олії і воски придатні для покриття підлоги
від нормального до дуже  великого навантаження.

Олія вільна від розчинників:

Олії, які швидко сохнуть:

Готова до застосування кольорова олія:

воски:

IRSA Natura Hartöl, вільна від смол і розчинників олія, універсальна до 
використання для всіх твердих-, м’яких- і екзотичних порід дерева,  володіє 
високим наповненням, добрим поглинанням, дуже добрими властивостями із 
захисту від бруду і води. Дерево набуває теплий „підпал“. 

Наноситься, в залежності від виду дерева і виду укладки 1-3 рази, мокре по мокрому (~120 г/м2), IRSA щіткою 
або IRSA мохеровим валиком, після 40 хвилин видаляється IRSA гумовим шкребком, залишки олії поліруються 
до повного зникнення. Після висихання можливе нанесення IRSA Natura Hartwachs.

IRSA Hartöl Rapid – олія, яка містить смоли і розчинники, універсальна і 
застосовується для всіх твердих -, м’яких- і екзотичних порід дерева, дуже добре 
захищає від води і бруду. Поверхня отримує світлу оптику.

Наноситься, в залежності від виду дерева і виду укладки, мінімум 2 тонких шари (~80 г/м2), рівномірно і до повного 
насичення. Можливі залишки олії поліруються до повного зникнення. Після 6 днів, можливе нанесення IRSA Natura 
Hartwachs.

IRSA HP-Oil-High-Protection  – олія, яка містить смоли і розчинники, 
універсальна і застосовується для всіх твердих-, м’яких- і екзотичних порід 
дерева, які повинні довгий час зберігати світлу оптику. Дуже добре підходить
для паркету, масивної дошки, промислового паркету, дерев’яних плит, меблів,  
робочих плит, полиць, корку, бамбуку і теракоту.

Наноситься, в залежності від поглинаючих властивостей дерева, 1-2  (~50 г/м2) тонкими шарами, до повного наси – 
чення поверхні. Після 20 хвилин поглинання, можливий надлишок олії, полірується до повного зникнення. Час 
затвердіння приблизно 6 днів. Потім, якщо потрібно, можливе нанесення IRSA Natura Hartwachs.

Design-Farböl – олія з глибоким просочуванням, яка містить смоли і 
розчинники, підходить для дерев’яних покриттів, паркету і інших поверхонь, які 
мають здатність просочування.
IRSA Design-Farböl допомагає саморегулюванню вологості, відштовхує бруд, володіє доброю поглинаючою здат –
ністю, кольорові варіанти УФ – стійкі.
Поставляється готовою до використання: чорна, біла, сосна, горіх, світло-сіра, темно-сіра, світло-піщана, світлий
дуб, червоно-коричнева, венге і безбарвна. Особливі відтінки – під замовлення. Можливе взаємне змішування всіх
фарб.
В залежності від поглинаючої здатності ґрунту і/або бажання інтенсивності тону, IRSA Design-Farböl наноситься
1-2 шарами (~75 г/м2 до повного насичення поверхні, залишки олії поліруються. Після 6 днів висихання пофарбо -
ваної поверхні, можливе нанесення безбарвного або кольорового IRSA Natura Hartwachs.

Natura Hartwachs,  – цей твердий  або  рідкий, безбарвний віск  застосо-
вується  на покритих олією  поверхнях в  якості  основного  захисту і наступ-
ного догляду. IRSA Natura Hartwachs поставляється також білим, світло-корич-
невим і темно-коричневим.

Матеріал наноситься 1-2  (~20 г/м2) тонкими шарами на покриту олією поверхню і полірується відразу після 
висихання.

Всі IRSA олії і воски придатні для нормального і дуже великого навантаження.



Олія для використання дерева поза
приміщеннями:
Терасна дошка, садові меблі, фасади і т.д.

кольорові, готові до застосування спеціальні олії:

Підлоги покриті олією і воском (внутрішнє
застосування) правильний догляд і очищення:

Догляд і очищення:

Exotic Wood Oil – олія з коричневим відтінком, захищає екзотичне
дерево (напр.: бангкирай, тік, іпе, іроко, махагоні, меранті, ніато, ярра, 
белінга), придатна також для вітчизняних дерев: модрина, цедер.

IRSA Exotic Wood Oil – це протидіючі, погодостійкі компоненти олії і мікропігменти. УФ-промені блокуються настільки 
успішно, що дерево зберігається від руйнування. IRSA Exotic Wood Oil вільна від ядовитих речовин, після висихання 
– запах відсутній.
Exotic Wood Oil підкреслює відтінок дерева і не змінює тон кольору у екзотичних породах, ледь створює поверхне-
ву плівку і як наслідок, особливо на терасних підлогах, відмінна зносостійкість. Поверхня має відкриті пори, 
активно дихає і тим самим надається можливість часткового,без шліфування, нанесення олії. 

Розхід: ~ 50 г/м2 в 1 шар.
Застосування: терасні підлоги, палуби, карпоти, садові меблі.

Wood Oil - олія з кольорами: білий, модрина, ліловий/бича кров, сизий,  папі-
русно-білий, піщано-сірий, платиново-сірий, коричнева мідь, інші кольори 
на замовлення. Захищає вітчизняні м’які- і тверді породи дерева, напр.: акація,
доуглазі, модрина, сосна, ялина і цедер.

IRSA Wood Oil – це протидіючі, погодостійкі компоненти олії і мікропігменти. УФ – промені блокуються настільки 
успішно, що дерево зберігається від руйнування. IRSA Exotic Wood Oil вільна від ядовитих речовин, після  исихання 
– запах відсутній. Перед нанесенням застосовувати IRSA Imprägniergrund (проти грибків, пліс – няви і т.д.) мінімум 
120 г/м2. IRSA Wood Oil  ледь створює поверхневу плівку і як наслідок, особливо на терасних підлогах, відмінна 
зносостійкість. Поверхня має відкриті пори, активно дихає і тим самим надається можливість часткового, без 
шліфування, нанесення олії. 
Розхід: 2 x (~ 50 г/м2 в 1 шар.).
Застосування: терасні підлоги, палуби, авто навіси, садові меблі.

Öl-Harz-Imprägnierung - це безбарвна, біла, дуб, горіх, сосна,
світло-піщана, світло-сіра, темно-сіра, червоно-коричнева, венге- олія з
глибоким просоченням, яка має вміст смоли і розчинників. Довгий час
захищає світлі породи дерева від атмосферного впливу.

Öl-Harz-Imprägnierung наноситься в залежності від ґрунту, 1-3 рази до повного насичення (~75 г/м2 в 1 шар) і 
рівномірно розподіляється. Підлога попередньо обробляється IRSA Imprägniergrund (проти грибків, плісняви і т.д.) 
мінімум  120 г/м2.
Використання: для всіх твердих- і м’яких порід дерева для зовнішнього використання - фасади, огорожі, авто навіси, 
дерев’яні будинки, садові меблі.

Pflegeöl - безбарвна олія для збереження матової оптики, покритих маслом 
підлог.
Вичищає і освіжає підлогу. Посірівши підлоги отримують свій первинний вигляд. IRSA Pflegeöl  розподіляється за 
допомогою IRSA просочених ганчірок і IRSA Blitzboy або IRSA Poliermaschine. 
Причому Ви проводите одночасно догляд і очищення. Розхід ~10 г/м2.



www.irsa.de 

Підлоги покриті олією і воском (внутрішнє
застосування) правильний догляд і очищення:

Догляд і очищення:  

Ваш повноправний і спеціалізований IRSA постачальник:

Загальні вказівки:

Natura Hartwachs - для додаткового блиску поверхонь, які покриті 
олією і воском.

Матеріал наноситься тонким шаром 1 - 2 рази (~ 20 г/м2) на покриту олією поверхню і полірується відразу  після 
висихання. Поставляється у твердому і рідкому вигляді, безбарвним і кольоровим.

RSA Pflegemilch - для напівматового блиску, якщо підлога покрита 
олією і/або воском.

Наноситься концентрованим або розчиненим у воді (~100 мл в 10 літрах води) з IRSA Blitzboy і викрученою  ганчіркою, 
після висихання полірується. Можлива машинна обробка.

Seifenreiniger -  для очищення і одночасного покриття олією вже 
покритих олією/воском поверхонь.

Наноситься розчиненим (~20 мл в 10 літрах води) з IRSA Blitzboy і викрученою ганчіркою.  Можлива машинна обробка.

Aqua Star R9 - для лакованих (особливо матових поверхонь), покритих 
олією, олією/воском деревяних- і паркетних підлог;  для готового паркету та  
нших штучних підлог. Не створює поверхневого шару.

Наноситься розчиненим в якості засобу для очищення (~50 мл в 10 літрах води) для поточної очистки.
Випробуваний згідно DIN 18032, частина 2, д.х. Підходить для спортивних залів (зменшує ковзання).

Grundreiniger G88 - для дерев’яних-, паркетних-, бамбукових- і 
коркових підлог, а також інших поверхонь.

Без сильного запаху, усуває накопичені шари засобів за доглядом і звільняє від забруднень будь-якого роду. 
Розхід: ~50 мл засобу в 10 літрах води.

До догляду і очищення паркету відноситься не в останню чергу дотримання постійного клімату приміщення, тобто +20° 
C і 55 % вологості. Враховуйте, будь ласка, інформацію від наших цінних інструкцій за доглядом підлог, які покриті олією 
і воском. Ви знайдете в них приписи з використання засобів з очищення і догляду, а також вичерпну інформацію про 
технічні властивості IRSA олій і воску. Тестове нанесення обов’язкове. Подальші вказівки Ви знайдете в наших технічних 
паспортах, текстах на етикетках і повній декларації до вищевказаних продуктів, а також повну інформацію за електро-
нною адресою www.irsa.de/ download (повні декларації, інструкції за доглядом і т.д.). Звертайте, будь ласка, увагу на 
нашу інформацію про IRSA водні лаки і традиційні покриття, засоби за доглядом і приналежності.


