
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 Grundreiniger G 88 – очистка на водній основі

Основа:
Водорозчинні розчинники, тензіди.

Використання:
IRSA GRUNDREINIGER G 88 використовується для очистки сильно забруднених паркетних-, дерев’яних-, ПВХ-, лінолеумо-
вих-, кам’яних- і резинових підлог, а також для лакованих, покритих олією і воском підлог.

Властивості:
швидке висихання низьке піноутворення добра очисна властивість видалення старих шарів воску, полімерів, олії та інших 
забруднень.

Використання/Розхід:
IRSA GRUNDREINIGER G 88, нерозчинний або в залежності від забруднення підлоги розбавити 1 : 5 водою,  наноситься і 
залишається на невизначений час для пропитки. Пізніше обробляється щіткою або очисною машиною (зелений або чорний 
IRSA - пад). Не допускати висихання IRSA GRUNDREINIGER G 88 –  краще обробляти невеликі відрізки. Вологий бруд, 
який вже відділився збирають ганчіркою, а потім промивають підлогу чистою водою так, щоб IRSA GRUNDREINIGER G 88 
був без залишку забраний з поверхні (інакше можуть бути пошкодження верхнього шару під час наступних робіт з догляду 
чи лакування). На проблемних поверхнях  (таких як лінолеум або глянцеві поверхні) ми рекомендуємо тестові нанесення 
в непомітних місцях. Як правило, Під час кожного етапу очистки, не можна заливати підлогу, так як може виникнути здуття 
підлоги. Доглядати потрібно завжди ледь вологою ганчіркою!

Наступна обробка після заключної будівельної очистки/ уход/ обробка олією:
Після заключної будівельної очистки, очищена поверхня обробляється бажаним покриттям (напр. IRSA Platinum лак на вод-
ній основі) або пропиткою (напр. IRSA HP-Oil, IRSA Natura Hartol). У випадку виникнення плям, після ґрунтовної очистки, на 
поверхні де нанесена олія, повторяють нанесення олії, як правило, тією ж олією, якою вже була покрита підлога (світлий “під-
пал” : IRSA HP-Oil, більш сильний “підпал”: IRSA Natura Hartоl). У решти випадках після ґрунтовної очистки або для догляду 
застосовують продукти IRSA Aqua Star , IRSA Natura Hartwachs, IRSA Pflegemilch або IRSA Pflegeоl.

Загальне до теми догляд і очистка:
Вся продукція IRSA за доглядом і очисткою підходять під IRSA олії і IRSA віск. Якщо завдана шкода, що виникла в результаті 
відхилень від вказівок за доглядом і очищенню, виробник і постачальник не несуть відповідальності. Ви, як виконавець,є 
нашим партнером і ми залежимо від Вас в частині виконання робіт. Необхідно також робити  регулярну очистку згідно стан-
дарту DIN 18356. Будь ласка, звертайте також на текст, який знаходиться на етикетці тари.

Вказівки:
Дерево – це природний продукт. Воно розширюється або звужується в залежності від повітря в приміщенні. Під час опалю-
вального сезону, релятивна вологість значно падає. Дерево вимушене реагувати і віддає власну вологу, воно всихається. 
Це призводить до виникнення щілин. Чим довше і сильніше опалюється приміщення, тим більш сухе повітря приміщення і 
щілини стають ширшими. Найбільш широкі щілини виникають в кінці опалювального сезону. В конці літа вони, як правило 
найменші або закриті. Для запобігання виникнення щілин, можна на радіатори опалення повісити ємності з водою або роз-
ставити в приміщенні достатню кількість зелених рослин. Дуже сухе повітря також фізіологічно несприятливе: воно висушує 
слизову оболонку і сприяє виникненню інфекцій в організмі.

Звертайте, будь ласка, увагу на наші IRSA Pflegeanweisungen (вказівки по догляду) для лакова-
них чи покритих
олією/воском поверхонь.
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