
Вище перераховані дані, отримані на основі нашого досвіду,  є лише рекомендацією. Ви, як споживач, не звільняєтеся від обов’язку перевірити продукт на його придатність для виробництва 
запланованих робіт. Виробник не має можливості контролювати виконання робіт з використанням його продукції. За якість виконання робіт, відповідальність несе виключно споживач. Ми 
гарантуємо високий рівень і стабільність якості нашої продукції. З появою нової технічної анотації колишня стає не дійсною.

Технічний паспорт                          

IRSA 2K HP-PLUS OIL З IRSA ЗАТВЕРДЖУВАЧЕМ 2K HP-PLUS OIL / ПРОПОРЦІЯ 10:1

для покриття поверхонь дерев’яних і паркетних підлог. 

IRSA 2K HP-Plus Oil складається з поєднання природної олії і воску. Готовий продукт у безбарвному виконанні, а  також у виконанні 
таких фарб як; пісочний, чорний, темно-сірий, світло-сірий, білий, венге, темно-коричневий.  Зробивши запит, можна отримати 
інші відтінки фарб згідно Ваших побажань.  Затвердіння і висихання продукту можливе завдяки додаванню затверджувача IRSA 
Hardener 2K HP-Plus Oil.

Можливості: 
тривалий захист поверхні деревини; завдяки використанню засобу IRSA Pflegeol, поверхня тривалий час залишається, як нова; 
швидке висихання; повністю навантажувати поверхню можна вже через 24 години після покриття.

Область застосування: 
Завдяки комбінації поєднання олії і твердого воску, продукт підходить для просочення і  обробки поверхні паркетної підлоги, 
масивної дошки, відшліфованої багатошарової паркетної дошки, а також для підлог з підігрівом.

Особливості:
продукція виробляється в безбарвних і кольорових тонах. Колір: піщаний, чорний, темно-сірий, світло-сірий, білий, венне. За 
спеціальним замовленням: природно-прозорий, горіх, червоно-коричневий. Інші кольори також доступні за Вашим запитом. 
IRSA 2K HP-Plus Oil висихає шляхом окислення, добавляючи затверджувач IRSA Hardener 2K HP-Plus Oil. Завдяки цьому 
затверджувачу, досягається швидке висихання поверхні, а також деревина дихає і стійка до побутової хімії. Продукт підлягає 
дуже високому навантаженню і підходить для таких місць як; офіси, готелі, магазини, гостьові зони майстерень і т.д.. Швидке 
висихання продукту дозволяє в найкоротші строки зробити ремонт чи реставрацію поверхні і після 24 годин без обмеження цю 
поверхню можна експлуатувати. Завдяки покращеній формулі цього продукту, поверхня краще відштовхує від себе воду і бруд. 
IRSA 2K HP-Plus Oil легко наноситься на поверхню валиком або шпателем. Продукт дуже добре підкреслює колір і текстуру 
деревини, а також поверхня не жовтіє. Поверхня покривається продуктом IRSA 2K HP-Plus Oil лише після кінцевого шліфування 
підлоги зерном 100 або 120, а також поверхня підлоги повинна бути чистою, сухою і вільною від будь-яких субстанції.

Виконання робіт шпателем:
Контейнер перед його використанням повинен мати температуру обробки, щоб IRSA 2K HP-Plus Oil  можна було якісно 
розмішати. IRSA 2K HP-Plus Oil перемішати з затверджувачем IRSA Harter 2K HP-Plus Oil в співвідношенні 10 до 1, після чого 
рівномірно наносити продукт на поверхню підлоги шпателем IRSA Rapidspachtel. Життєздатність продукту – 2 години! Нанесена 
на поверхню продукція IRSA 2K HP-Plus Oil повинна 10-30 хвилин сохнути, після чого потрібно відполірувати поверхню від 
залишків олії бежевим падом. Відразу після першого полірування, нанести другий шар IRSA 2K HP-Plus Oil так само, як і перший 
раз, а потім не пізніше 30 хвилин знову відполірувати бежевим падом. На поверхні не повинні залишатися залишки олії. Через 
20 хвилин необхідно ще  раз відполірувати поверхню, але вже білим падом. Покриту олією поверхню підлоги не слід накривати 
протягом 24 годин з моменту застосування IRSA 2K HP-Plus Oil.

Розхід:
приблизно 20-30 мл/м.кв. в залежності від поглинаючої здатності деревини.

Виконання робіт валиком:
Продукт IRSA 2K HP-Plus Oil слід наносити дуже тонким і рівномірним шаром, використовуючи валик  IRSA Mohairrolle і через 
10-30 хвилин залишки олії прибрати шпателем IRSA Rapidspachtel або гумовим склоочисником. Після цього, відполірувати 
бежевим падом всю поверхню (дивитися вище).

Розхід: 
приблизно 50 мл/м.кв. в залежності від поглинаючої здатності деревини.
Попередня обробка/ґрунтування кольором поверхні продуктами IRSA Lauge, IRSA Basic Color або IRSA Design
Farbol – можлива.

Робоча температура: 
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Температура приміщення, поверхні підлоги і IRSA 2K HP-Plus Oil, під час виконання робіт, повинна бути не нижчою +15°C і не 
вищою +30°C.
Вище перераховані дані, отримані на основі нашого досвіду,  є лише рекомендацією. Ви, як споживач, не звільняєтеся від 
обов’язку перевірити продукт на його придатність для виконання запланованих робіт. Виробник не має можливості контролювати 
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Короткі технічні характеристики: 
Тара:  2,5 літрова бляшана тара для  IRSA 2K HP-Plus Oil  і 0,25 літрова пластикова пляшка для затверджувача.

Зберігання: прохолодне, сухе приміщення, без мінусової температури. Термін зберігання – 12 
місяців.

Розхід: 20 – 60 мл./м.кв. в залежності від поглинаючих властивостей деревини.

Робоча температура: від +15°C до +30°C при відносній вологості повітря 55%.

Добавка затверджувача: 10%

Життєздатність: 2 години (IRSA 2K HP-Plus Oil + IRSA Harter 2K HP-Plus Oil)

Натирання: приблизно через 10-30 хвилин.

Висихання:
приблизно 12 годин, через 24 години можливе  повне навантаження на поверхню, але чим довше поверхня в перші дні 
оберігається від навантажень, тим довший буде термін використання цієї поверхні. 

Робочий інструмент: шпатель IRSA Rapidspachtel, валик IRSA Mohair Roller, одно дискові машини, пади. Тільки 
використовуючи рекомендовані інструменти, можна досягнути відмінного результату. Після використання інструменту, слід 
спочатку почистити його газетним папером, а потім ретельно помити засобом IRSA Verdunnung B.

Шліфувальні матеріали:
шліфувальні стрічки, валики, диски, листи, шліфувальні решітки і пади, які також можна придбати у компанії IRSA.

Догляд і очищення: 
Після завершення робіт на поверхні і повного затвердіння поверхні, необхідно на завершення провести роботу з використанням 
засобу за доглядом поверхні підлоги. В даному випадку, засіб вибирається в залежності від побажання замовника. Так, для 
отримання матової поверхні, необхідно використовувати IRSA Pflegeol, для напівглянцевої поверхні - IRSA Natura Hartwachs, 
IRSA Pflegemilch – використовується для отримання додаткового блиску-глянцю. Очищення поверхні проводиться такими 
засобами як; IRSA Seifenreiniger, IRSA Natura Hartwachs, IRSA Pflegeol. Для видалення бруду і для ґрунтовного очищення 
необхідно використовувати IRSA Grundreiniger G88. Зробивши запит, Ви зможете отримати спеціальний комплект з засобів 
за доглядом підлоги. Засоби за доглядом підлоги слід використовувати згідно приписів, які є в технічних паспортах або на 
етикетках продукції.

Примітка:
Використовуючи засоби з очищення і догляду за підлогою інших виробників – компанія IRSA не несе жодної відповідальності 
за якість. Використовуючи стільці, рекомендуємо їх нижню частину ніжок клеїти войлочним матеріалом або , якщо стільці на 
роликах, то ролики повинні відповідати вимогам DIN 68131.

Термін зберігіння:
В прохолодному, сухому і без морозу приміщенні, в оригінальній тарі – 12 місяців. Відкриті контейнери слід щільно закрити і 
якомога швидше використати.
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Вказівки/Маркування:
Тримайте продукцію в недоступних для дітей місцях. Під час і після проведення робіт, приміщення повинно бути добре 
провітрене. Уникайте протягів і відкритого вогню. Якщо рідина попала на очі чи шкіру, слід негайно промити ці місця водою. Не 
допускати попаданню рідини в каналізацію, водойми і грунт. Утилізовувати лише пусту тару.  Не змішувати і не збирати разом 
рештки олії з лаком. Тримати подалі від продуктів харчування, напоїв і тваринних кормів. Клас небезпеки для води  - 1. 
Giscode: O10/DD+. Паспорт безпеки надається за запитом для професійних користувачів. VOC-Wert: < 1 g/l Попередження: 
Ганчірки, тканини, пади та інші використані і просочені олією матеріали слід тримати в закритому контейнері. Олія/віск в 
поєднанні з шліфувальним пилом, ганчірки і інші матеріали слід тримати у відрі з водою, але  ні в якому разі не в сухому відрі, 
так як можливе самозапалення.

Інформація про затверджувач IRSA Harter 2K HP-Plus Oil:
IRSA Harter 2K HP-Plus Oil 0,25 л. для IRSA 2K HP-Plus Oil, безбарвний і кольоровий.
Спосіб використання вказаний на етикетці IRSA 2K HP-Plus Oil.
R37/38 дратує дихальні шляхи і шкіру, R43 може викликати алергічну реакцію, шляхом можливого контакту зі  шкірою. S23 не 
вдихати парів/аерозолів. S37 використовувати захисні рукавички.

Гексаметілен-1,6-діїзоцианат., Гексаметілендіїзоціанату, олігомери. Містить ізоцианати. (ХІ, 
привабливий).

Будь ласка, приймайте до уваги інструкції виробника.


