
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 Holzsiegel 2010 VOC High Solid 
напівматовий однокомпонентний лак для паркету, підлог виробничих приміщень і спортивних споруд, дерев’яних підлог і 
дерева, що використовується для обробки інтер’єрів. Витримує  навантаження від нормального до високого.

Основа:
1-К поліуретаноалкідний лак на основі природних смол, розчинених в вуглеводнях, вільних від ароматичних домішок.

Форма поставки:
Лак IRSA Holzsiegel 2010 VOC High Solid напівматовий поставляється готовим до використання.

Область використання: для внутрішніх робіт, використовується на м’яких, твердих і екзотичних породах дерева (зро-
бити тестове нанесення); для покриттів від нормального до високого навантаження, таких як паркет, деревяні підлоги, сходи, 
дерев’яна плитка, деревяні підлоги з підігрівом.

Властивості:
володіє дуже високою зносостійкістю, тривалою еластичністю – стійкий до каблуків (взуття) – продукт простий у використанні 
і швидко висихає – універсальний до використання – має мякі розчинники – висока стійкість до впливу побутової хімії – надає 
дереву ефект «підпалу» – дуже висока стійкість до впливу води.

Спосіб використання:
IRSA Holzsiegel 2010 VOC High Solid напівматовий лак використовується як в якості грунтівки, так і в якості кінцевого покрит-
тя. Дерев’яна поверхня, яка планується покриватися лаком, повинна бути сухою, чистою, вільною від пилу, олії, воску, жиру 
і залишків будь-яких інших субстанції. До і під час виконання робіт лак IRSA Holzsiegel 2010 потрібно ретельно перемішати. 
Якщо після покриття лаком помітна усадка у швах,  потрібно прошпаклювати всю поверхню шпаклівкою IRSA Spachtel-Gel 
2000 так, щоб не були видні сліди від шпаклювання. При наявності більш глибоких заглиблень, необхідно витримати інтервал 
в 3 години і нанести ще один шар IRSA Spachtel-Gel 2000. Після цього, як покриття добре і рівномірно висохне, нанести шар 
лаку IRSA Holzsiegel 2010.  Проміжне шліфування робити не потрібно. Розхід шпаклівки IRSA Spachtel-Gel 2000 залежить від 
кількості і виду усадок. Середній розхід ~40 г/м2. Шпаклівку IRSA Spachtel-Gel 2000 не використовувати в якості грунтівки. 
Більш детальна інформація знаходиться в технічній документації (тех.паспорті) для IRSA Spachtel-Gel 2000. Дуже важливо 
робити тестові нанесення до того, як починати роботу з екзотичними породами дерева. У випадку необхідності вичистити 
дерев’яну поверхню розчинником IRSA Verdunnung B.

Схема нанесення /розхід:
Грунтівка 1х IRSA Holzsiegel 2010 VOC High Solid напівматовий наноситься валиком. Розхід ~ 130 г/м2. Кін-
цеве покриття 1х IRSA Holzsiegel 2010 VOC High Solid напівматовий наноситься валиком. Розхід ~ 130 г/м2. 
Обов’язково дотримуватися рекомендацій з розходу лаку і часу висихання; щоб уникнути не якісного покрит-
тя.  Шліфування виконувати між грунтівкою і останнім шаром покриття (шліфувальний папір зернистістю 120 - 150). 
Обов’язково слідкувати за рівномірним нанесенням лаку на поверхню підлоги. Загальний розхід 
(грунтівка + покриття): мін. 260 г/м2. – макс. 300 г/м2.

Температура під час виконання робіт: 
Температура приміщення, поверхні і лаку IRSA Holzsiegel 2010 VOC High Solid напівматовий повинна бути не нижчою +15° 
С і не перевищувати +30° C.

Засіб з очищення: 
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