
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                          

До відома:
Бездоганна якість робіт може бути досягнута лише тоді, коли працювати з оптимально підібраним інструментом. Після за-
вершення робіт, спочатку почистити інструмент газетним папером, після чого ретельно помити к воді. Абразивний матеріал: 
(шліфувальні стрічки, рулони, диски, листи), шліфувальні решітки і пади в різному виконанні можна придбати у компанії IRSA. 

Температура під час проведення робіт:
Температура приміщення, поверхні і лаку IRSA Platinum 3000 повинна бути не нижчою +15° С і не перевищувати +30° C.

Догляд/очистка:
Для догляду за глянцевими і напівматовими поверхнями рекомендуємо використовувати засіб IRSA Aqua Star. Для надання 
поверхні не надто інтенсивного блиску, рекомендується використовувати засіб IRSA Aqua Star R9. Починати догляд слід не  
швидше ніж через 3-5 днів після нанесення кінцевого покриття. Для видалення сильних забруднень і для базової очистки 
використовувати засіб IRSA Grundreiniger G88. Зробивши запит, Ви можете отримати наші комплекти за доглядом.

До відома:
При використанні продуктів інших компаній або неправильному виконанні робіт, відповідальність за якість виконаних робіт, 
компанія IRSA не несе. Місця з великим навантаженням на поверхню підлоги, наприклад при вході, рекомендуємо стелити 
килимки, а ніжки стільців поклеїти матеріалом з волоку. Ролики фірмових стільців повинні відповідати стандартам DIN 68131. 
Прохання враховувати наші рекомендації (можна отримати, зробивши запит) з догляду за покриттям підлоги , а також вико-
нувати роботи згідно технічної документації (тех. паспорт).

Виконання ремонтних робіт:
Заново покривати паркетним лаком на водній основі IRSA Platinum 3000 покриті раніше лаком поверхні можна, якщо спочатку 
почистити поверхню засобом IRSA Grundreiniger G88 і пошліфувати (проматувати) поверхню (зернистість абразиву 100). 
Паркет, протертий місцями до деревини, необхідно відшліфувати до деревини, а паркет фабричного виробництва (паркетна 
дошка) відшліфувати повністю. Перед шліфуванням паркету фабричного виробництва  (паркетна дошка) необхідно пере-
вірити стан корисного шару (для контролю адгезії зробити тестове нанесення).  Рекомендуємо звертатися за особистою 
консультацією. Різні рекомендації: див. розділ Схема нанесення/розхід. 

До відома:
Зберігати в недоступних для дітей місцях. До і під час виконання робіт слідкувати за тим, щоб приміщення було добре про-
вітреним. Не вдихати пари, які виникають під час розпилення. Працювати в масці. Якщо рідина попадає в очі або на шкіру, 
потрібно ретельно помити ці місця водою. Не допускати попадання в каналізацію, водоймища або грунт. Утилізовувати 
тільки пусту тару. Рідкі залишки здати в пункти прийому старих лакофарбових матеріалів. Код системи інформації про вміст 
в продукті шкідливих речовин: Giscode W3+. 

Умови зберігання:
Зберігати і транспортувати при температурі не нижче +6° С  і не більше +30° C, при інших температурних режимах  можливе 
транспортування в гранично короткий час. Термін зберігання у невідкритій оригінальній упаковці – 1 рік.  Відкриту тару слід 
щільно закрити і якомога швидше використати. Оберігати від холоду!

Маркування згідно VOC-ID, приписана з 2007 р.
VOC-ID.: 2004/42/2 A (i) 140; 140 г/л < 87 г/л
пояснення:
2004/42 – рік прийняття і No положення, прийнятого ЄС
/2 –додаток 2
А – частина А
() – під категорія продукту
---,--- г/л – максимально припустима концентрація 1 або 2 ступені
< --- г/л – фактичний вміст речовин згідно VOC
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