
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 Natura Hartol

— олія для обробки поверхні паркету, дерев’яних, бамбукових і коркових підлог.

Основа: 
RSA Natura Hartol містить в собі природні олії з покращеними експлуатаційними властивостями, не містить розчинників, являє собою 
екологічно чистим продуктом, який не має ядовитих і біоцидних речовин.

Форма поставки:
Олія IRSA Natura Hartol – рідка, готова до використання продукція

Область використання:
Продукт універсальний у використанні; використовується для покриття всіх підлог всередині приміщень з твердих, м’яких і екзотичних по-
рід дерева, а також з бамбуку і корку; підлоги можуть піддаватися нормальному і дуже високому навантаженню, це такі як паркет, масивна 
дошка, промисловий паркет, торцева плитка, сходи, кухонні поверхні, полиці, підвіконня, дерев’яні покриття на клею. При використанні 
екзотичних порід деревини з низькими поглинаючими властивостями, дерев’яну поверхню слід попередньо  обробити олією IRSA Antico 
Holzol.

Властивості:
без розчинників – екологічно чистий продукт – дуже простий у використанні – не має смол – не потребує проміжного шліфування - водо- і 
брудостійкий – добра поглинаюча властивість – регулює вологу деревини – надає дерев’яній поверхні блиск – є засобом захисту і догля-
ду – підкреслює текстурний малюнок  дерева – підкреслює переваги деревини як природного  матеріалу.

Підготування поверхні:
Дерево повинно бути рівномірно відшліфованим (кінцеве шліфування повинно  використовуватися абразивом зернистістю 120/150) і бути віль-
ним від залишків інших субстанції, таких як пил, бруд,  жир. Вологість деревини не повинна перевищувати 15 %! Олію IRSA Natura Hartol можна нано-
сити вручну або  використовуючи техніку. Для видалення деревного пилу використовувати пилосос, а не вологу мітлу! У випадку необхідності вико-
ристовувати універсальний прилад для догляду і очищенню підлог IRSA Blitzboy, оснащений антистатичними серветками IRSA Antistatiktucher. 
 
До відома:
Клеєні паркетні дошки з масивного дерева або фанерована деревина можуть мати різні властивості поглинання олії (веде до відхилення 
від головного кольорового тону). Зробити тестове нанесення!

Інструкція з виконання робіт на паркеті, масивній дошці, кухонних поверхнях і т.д.:
1 етап: Олія IRSA Natura Hartol наноситься рівномірно на поверхню по типу «мокре по мокрому» до повного насичення дерева. Проце-
дуру повторити, поки олія перестане поглинатися, створюючи на поверхні блискучий шар (якщо на окремих ділянках будуть сухі місця, 
нанести на ці місця щіткою/валиком додатковий шар). Під час  виконання робіт по поверхні можна ходити в чистому взутті. 
Розхід: ~ 100-120 г/м2.
2 етап: Через 45 хв. зняти скребком з поверхні зайву олію , залишки олії можна відполірувати поверхню бежевим падом IRSA Superpad 
за допомогою одно дискової шліфувальної машини або вручну, використовуючи ручний  шліфувальний прилад і бежевий полірувальний 
круг/пад. 
3 етап: Міцність покриття збільшиться, якщо через 24 години відполірувати поверхню білим полірувальним кругом/падом. 

4 етап (додаткове покриття воском IRSA Natura Hartwachs: Якщо існує необхідність обробити покриття підлоги рідким 
воском, наприклад, як це рекомендується робити для підлог з дуже великим навантаженням, то через 3 дні після нанесення олії IRSA 
Natura Hartol, нанести на поверхню віск IRSA Natura Hartwachs. Вказаний час висихання розраховано на висихання при температурі +20° 
C і 55 % відносної вологи повітря. Інструкцію з виконання робіт на торцевому паркеті, дерев’яних плитках і деревині, які мають властивість 
сильного поглинання (н-д, пропарений бук): 

Зважаючи на те, що торцевий паркет і дерев’яна плитка мають капілярну структуру, а також велику кількість стиків, швів і тріщин, то такі 
покриття і деревина, маючи ще і велику поглинаючу властивість не можуть бути повністю насичені пропиткою після нанесення тільки 
одного шару IRSA Natura Hartol. Олія IRSA Natura Hartol  наноситься в декілька етапів з достатніми інтервалами, котрі необхідні для 
доброї пропитки і просушки кожного нанесеного шару. Якщо на дерево, з сильною поглинаючою властивістю, нанести тільки 1 шар IRSA 
Natura Hartol, він буде поглинутий деревиною і тому одного шару для деревини буде не достатньо. Як наслідок, така поверхня піддається 
більш сильному забрудненню. 1 етап: Підготувати робочу зону площею 40 м2. Нанести 1 рівномірний шар олії IRSA Natura Hartol, так 
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щоб  поверхня блистіла мокрим блиском. Потім з інтервалом в 10 хвилин нанести один за одним 2-3 шари IRSA  Natura Hartol. Під час 
проведення робіт по поверхні можна ходити в чистому взутті.  Розхід ~100-120 г/м2. 2 етап: Через 20 хвилин не поглинута олія знімається з 
поверхні скребком IRSA Natura Hartol Wischer. Якщо на поверхні будуть залишки олії, їх слід відполірувати одно дисковою шліфувальною 
машиною з бежевим падом  (Superpad beige). 3 етап: Через 12 годин сушки олія поглине дерево, тоді ще один раз покрити поверхню 
олією IRSA Natura Hartol,  згідно опису пунктів 1 і 2. 4 етап: Надавши поверхні підсохнути не менше 12 годин, нанести третій раз поверхню 
олією IRSA Natura Hartol,  при цьому треба  прослідкувати, як дерево поглинуло олію після двох разів покриття. Якщо на поверхні все ще 
створюються сухі місця, її слід додатково покрити 2-3 рази мохеровим валиком або щіткою, витримуючи інтервал в 10 хвилин, для повної 
пропитки дерева олією IRSA Natura Hartol. Якщо олія IRSA Natura Hartol залишається на поверхні, швидко зняти олію з поверхні скреб-
ком, а залишки олії відразу відполірувати одно дисковою шліфувальною машиною з бежевим падом (Superpad beige). 5 етап: Стійкість 
покриття підвищиться, якщо через 12 годин відполірувати поверхню білим полірувальним кругом/падом.
Загальний розхід в залежності від породи і якості деревини:
до 480 г/м2 (6) етап: (додаткове покриття воском IRSA Natura Hartwachs): Якщо існує необхідність обробити покриття підлоги рідким во-
ском, наприклад, як це рекомендується робити для підлог з дуже великим навантаженням, то через 3 дні після нанесення олії IRSA Natura 
Hartol, нанести на поверхню віск IRSA Natura Hartwachs приблизно 30 г/кв.м. Після того, як нанесений шар висохне, негайно відполірувати 
поверхню використовуючи техніку або вручну (падом). Враховувати рекомендації на етикетці і в тех.паспорті. Важливо: Після кожного 
етапу виконання робіт на поверхні не повинна бути волога (блискуча) плівка олії IRSA Natura Hartol. Якщо така плівка утворилася, що не 
бажано, то це свідчить про не якісно проведену роботу.

Час висихання:
Обережно ходити, наприклад, в шкарпетках, можна через 24 години. Повне навантаження (застеляти килими, встановлювати меблі) мож-
ливе приблизно через 7-10 днів. Якщо необхідне захисне покриття, використовувати лише гофрований картон (ні в якому разі фольгу) 
для  Забезпечення доступу кисню до поверхні. Довговічність і якість покриття залежить від  дбайливого відношення в перші дні! Вказаний 
час висихання  дійсний за умов (біля +20° С і 55% відносної вологи повітря).  Слідкувати за тим, щоб приміщення добре провітрювалося, 
але уникати протягів.

Робочий інструмент:
Для робіт з продуктом IRSA Design Hartol компанія IRSA пропонує оптимально підібраний інструмент: щітку IRSA Streichburste, мохеровий 
валик IRSA Mohair-Roller, пензлик, скребок IRSA Natura Hartol Wischer, одно дискову шліфувальну машину, шліфувальні круги/пади беже-
вий і білий Superpad, прилад для ручного шліфування, бежевий і  білий пад для ручного шліфування, блокери. 

До відома:
Безперечна якість робіт може бути досягнута лише, працюючи з оптимально підібраним інструментом. Після завершення робіт, спочатку 
почистити інструмент газетним папером, після чого ретельно  почистити розчинником IRSA Verdunnung B.

Догляд/очищення:
Під час процесу затвердіння покриття, яке триває від 7 до 10 днів, не допускати попадання води на поверхню. Догляд за поверхнею 
залежить від того, якою її бажає бачити споживач. Для матових поверхонь (якщо кінцеве Покриття виконувалося олією) використовувати 
IRSA Plegeol, для напівматових поверхонь - IRSA Natura  Hartwachs, а для надання поверхні додаткового блиску у воду треба добавити 
засіб IRSA Pflegemilch. Очистка покриттів виконується за допомогою засобу IRSA Seifenreiniger або IRSA Natura Hartwachs. Дотримува-
тися інструкції за доглядом і очищенням оброблених олією і воском підлог, а також викладені в техпаспортах і етикетках до продуктів 
приписів! Термін зберігання в сухому, прохолодному, однак захищеному від морозу місці в невідкритій оригінальній тарі – декілька років.

Увага: 
Просочені олією ганчірки, полірувальні круги/пади та інші засоби праці зберігати в закритій тарі.  Через небезпеку самозаймання просо-
чених олією/воском шліфувального пилу, намочити такі матеріали у воді або зібрати їх у відро і закрити кришкою чи утилізувати таким 
чином, щоб запобігти небезпеці виникнення пожежі.

Маркування: 
Код Федеральної служби Німеччини з охорони навколишнього середовища UBA 16440301.  Клас небезпеки продукту для води –1 (оцінка 
компанії-виробника). Код системи інформації про вміст в продукті  шкідливих речовин: Giscode O10.

10/2010


