
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 Holzkittlosung

- шпаклівка для закладення швів на покритті підлоги. Змішується з мукою від деревини або з шліфувальним пилом.

Основа: 
розчинник нітроцелюлози на основі органічних розчинників.

Область використання:
IRSA Holzkittlosung служить в якості сполучника для древної муки і шліфувального пилу, вільного від воску і лаку/фарби. 
Використовується в якості первинної шпаклівки для паркету і дерев’яних підлог, а також для закладення паркетних швів (в 
ідеальному випадку, з використанням шліфувального пилу, отриманого в результаті шліфування абразивом зернистістю 100 
чи 120).

Властивості: 
хороша в’язка і клейка здатність – швидке висихання – висока міцність – добре шліфується – продукт простий у використан-
ні – після висихання незначна  усадка у швах (в залежності від величини швів) – підходить під всі грунтівки, лаки, олії і віск 
виробництва компанії IRSA.

Розхід: 
40-100 г/м2 в залежності від розміру швів. Шпаклівку наносити якомога менше.

Розбавлення:
Загуслу масу розбавляють, добавляючи до неї IRSA Holzkittlosung.

Умови висихання/шліфування: 
Шліфування зашпакльованої поверхні можна починати через 10-15 хв.  Вказаний час висихання розрахований за умов ( ~ 
+20° С і 55 % відносної вологи повітря). Інструменти і абразивні матеріали можна придбати у компанії IRSA.

Робочий інструмент:
Для рабіт з продуктом IRSA Holzkittlosung фірма IRSA пропонує оптимально підібраний інструмент: шпатель IRSA 
Rapidspachtel. Після завершення робіт інструмент спочатку почистити газетним папером або аналогічним папером, після 
цього ретельно почистити спеціальним розчинником.

Абразивний матеріал:
шліфувальний папір, шліфувальні решітки і круги/пади в будь-якому виконанні можна придбати у фірми IRSA. Температура 
під час виконання робіт: Температура в приміщенні, температура основи і шпаклівки IRSA Holzkittlosung повинна бути не 
нижчою +15° C.

Увага:
Зберігати в недоступних для дітей місцях. Не допускати попадання в каналізацію, грунт чи водойму. При попаданні в очі чи 
на шкіру ретельно промити чистою водою. Утилізовувати лише пусту тару. Залишки рідини здавати в пункти прийому старих  
лакофарбових матеріалів. Клас небезпеки продукту для води –1. Код системи інформації про вміст в продукті шкідливих 
речовин Giscode G2

Умови зберігання:
Зберігати в прохолодному і сухому місці. Термін зберігання в не відкритій оригінальній тарі 1 рік. Відкриту тару добре закрити 
і якомога швидше використати.
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