
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 Pflegeol

Область використання: 
Засіб за доглядом за обробленою олією (не воском) і поверхнями інтер’єру з дерева, які підпадають від  середнього до висо-
кого навантаження, а також для поверхонь з бамбуку, плитки котто і корку. IRSA Pflegeol є одночасно і засобом за доглядом, 
і засобом очистки оброблених олією поверхонь (зробити тестове нанесення).

Інструкція з використання/підготовка поверхні:
Пилососом або мітлою прибрати з поверхні пісок та інші субстанції ( щоб запобігти ефекту наждачного паперу). Очищення  
дуже забруднених ділянок  слід робити, використовуючи засоби IRSA Seifenreiniger або IRSA G88, після чого, дати поверхні 
сохнути 24 години.

Догляд ручним способом:
Сильні забруднення видалити на сухо або з використанням засобу IRSA Seifenreiniger. Засіб IRSA Pflegeol добре збовтати, 
нанести невелику кількість на спеціальну імпрегновану серветку виробництва фірми IRSA і протерти її суху поверхню. У ви-
падку  необхідності (за наявності сильних забруднень, або якщо поверхня стала матовою і трохи сірою) можна нанести засіб 
IRSA Pflegeol безпосередньо на суху поверхню, рівномірно розподілити його по поверхні. Через 10 хвилин розтерти на по-
верхні  залишки   рідини, які не просочилися в деревину, універсальним приладом з догляду і очищенню підлог IRSA Blitzboy, 
використовуючи бежевий полірувальний круг/пад. Механічний догляд з використанням одно дискової машини: Сильне за-
бруднення прибрати на сухо або з Використанням засобу IRSA Seifenreiniger. Засіб IRSA Pflegeol добре збовтати, нанести на 
суху поверхню невелику кількість засобу IRSA Pflegeol, рівномірно розподілити його по поверхні. Після цього відполірувати 
суху поверхню одно дисковою машиною, використовуючи бежевий полірувальний круг/пад. Якщо є дуже сильні забруднення, 
то слід використати зелений полірувальний круг/пад. Бруд, який виступив на поверхні, треба зразу прибрати добре поглина-
ючою ганчіркою (наприклад, поставити ганчірку під зелений пад/одно дискову машину).

Прохання врахувати: 
Якщо на поверхні з’являться матові, потерті ділянки або невеликі плями, то обробляти слід лише ці ділянки засобом IRSA 
Pflegeol і передбаченою для цієї мети серветкою виробництва фірми IRSA або бежевим падом. На поверхні не повинно бути 
вологої плівки і бризку. Також не бажано, щоб на поверхні створилася плівка від засобу IRSA Pflegeol.  Слідкувати за тим, 
щоб приміщення було добре провітреним. По підлозі не ходити до тих пір, доки нанесений на поверхню в нерозчиненому виді 
засіб IRSA Pflegeol повністю не буде поглинений поверхнею, а на самій поверхні не будуть залишатися 
сліди від взуття. Достатня кількість кисню і температура від 18° С пришвидшують процес висихання. Час сушки не розбав-
леного і нанесеного безпосередньо на поверхню засобу IRSA Pflegeol складає не менше 6 годин (за температури +20° C і 
відносної вологи повітря 55 %). Після того, як висохне нанесений засіб, слід відполірувати поверхню (білий полірувальний 
круг/пад).

Періодичне нанесення засобу: 
Під час прибирання видаляються не лише забруднення, але з часом і сам засіб IRSA Pflegeol.  Тому поверхню слід періодич-
но покривати засобом в тих випадках, коли поверхня виглядає сірою і надто матовою. Для наступного нанесення слід брати 
цей самий засіб за доглядом, який використовувався при першій обробці.  Враховувати інформацію, яка є в технічній доку-
ментації (тех..паспорт) і в тексті етикеток для засобів за доглядом виробництва фірми IRSA. Для збереження якості покриття, 
необхідно дотримуватися рекомендацій компанії IRSA з догляду за  обробленою олією або  воском покриттями.

Розхід нанесення одного шару (дані, отримані внаслідок досвіду):
В залежності від способу нанесення ~ 10-25 мл/м2, тобто 1 літра IRSA Pflegeol повинно вистарчити для більше ніж 20 м2 
обробленої олією поверхні.
Термін зберігання: В добре закритій тарі:~ 10 місяців. 

До відома:
Клас небезпеки продукту для води –1. Код системи інформації про вміст в продукті шкідливих речовин: Giscode O60.  Код Ні-
мецької федеральної  лужби з охорони навколишнього середовища: UBA 16440310. Додаткову інформацію можна отримати 
з тексту на етикетці і паспорту з техніки безпеки.
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