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Технически лист BG – 08/2016
IRSA 2K HP-Plus Oil (ХП масло плюс висока защита)
2-компонентно паркетно масло с висока твърдост

Маслено-восъчна комбинация с естествени масла и восъци,
импрегниращо и оксидиращо съхнещо благодарение на добавката на втвърдителя IRSA 2K HP-Plus Oil
безцветно, пясъчножълто, черно, тъмносиво, светлосиво, бяло, венге, специални нюанси по поръчка

** Трайна защита чрез възможност за повторно нанасяне на масло – дългосрочно консервиране на повърхността с 
маслото за поддръжка на IRSA, тъй като може да се извърши дълготрайно смазване в дълбочина.
** Изключително бързо съхнещо и много производително
** Употреба на пода още 24 часа след нанасянето на маслото

Области на приложение:
Комбинация от масла и твърди восъци подходяща за импрегниране и подобряване на повърхности от:
- шлифовани дървени и паркетни подове, включително дюшеме, шлифовани дървени плоскости, както и шлифовани многослойни 
паркетни елементи 
- приложим, когато е монтирано подово отопление.

Качества:
доставя се безцветно и в цвят (пясъчно жълто, черно, тъмносиво, светлосиво, бяло, венге). 
По специална поръчка: естествено-прозрачно, венге, орехово дърво, червено-кафяво Могат да бъдат доставени и специални 
нюанси. Направете запитване!

Маслото  IRSA 2K  HP-Plus  Oil  съхне  окисляващо и  импрегнира  чрез  добавката  на  втвърдителя  IRSA 2K  HP-Plus  Oil.  Чрез 
втвърдяващия  компонент  се  постига  много  бързо  съхнене -  повърхността  е  пореста,  дишаща,  пропусклива  и  устойчива  на  
препарати от битовата химия. Това бързо съхнене, дори и в изключително силно натоварен район (заведения за обществено  
хранене, хотели, магазини, офиси и т.н.), позволява да се извършват ремонтни дейности в най-кратки срокове, без ограничение 
на химическата и механичната устойчивост (след 24 часа време за съхнене). Подобрената импрегнираща способност предоставя 
повърхност силно отблъскваща водата и замърсяванията. Маслото IRSA 2K HP-Plus Oil е лесно за нанасяне с мече или шпакла. 
Цветът и текстурата на дървото се засилват, но без неприятно пожълтяване.

Нанасяне/разход:
Повърхността, върху която ще се нанася маслото, трябва да е окончателно шлифована (шкурка със зърнистост 100 до 120 по 
класификацията на IRSA), да е суха и почистена от прах и остатъци от шлифоването.

Нанасяне с шпакла:
Температурата на опаковката трябва да се доведе до температурата на нанасяне и маслото IRSA 2K HP-Plus Oil трябва да се 
разбърка добре. Смесете маслото IRSA 2K HP-Plus Oil с втвърдител IRSA 2K HP-Plus Oil (съотношение на смесване: 10:1) и 
нанесете с шпакла за бързо нанасяне IRSA равномерно върху основата. Трайност след смесване: 2 часа! След 10 - 30 мин. време 
за съхнене полирайте до без остатък с бежов пад. Непосредствено след полирането на първата ръка нанесете 2-ри слой масло 
IRSA 2K HP-Plus Oil по описания по-горе начин. Незабавно, най-късно след ок. 30 мин. полирайте цялата повърхност с бежов пад. 
Върху повърхността не трябва да остане излишен материал. След ок. 20 минути трябва да полирате повърхността още веднъж с 
бял пад. Омаслената паркетна повърхност не трябва да бъде покривана в рамките на първите 24 ч. след нанасянето на маслото 
IRSA 2K HP-Plus Oil! 
Разход: ок. 20-30 мл/м2 на ръка, според попиването на дървесината.

Нанасяне с мече:
Нанесете маслото IRSA 2K HP-Plus Oil с IRSA мохер-мече 1x много тънко и равномерно и след 10-30 мин. отстранете излишния 
материал с шпакла за бързо нанасяне IRSA или с гумена чистачка и след това полирайте цялата повърхност с бежов пад (в 
противен случай вижте по-горе). Разход: ок. 50 мл/м2 на ръка, според попиването на дървесината.

Температура на нанасяне:
Помещението/основата и маслото IRSA 2K HP-Plus Oil трябва да са с температура не по-ниска от +15°C и не по-висока от +30°C  
при нанасяне.
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Кратки технически данни:
Големина на опаковката: 2,5-литрова ламаринена кутия за IRSA 2K HP-Plus Oil / 0,25-литрова 

пластмасова бутилка за втвърдител 
Срок на годност: при съхранение на хладно, сухо място мин. 12 месеца. Защитете от замръзване
Разход според начина на полагане: ок. 20 - 60 мл/м2

Температура на нанасяне: мин. ок. 15 - 30°C при отн. влажност на въздуха ок. 55 %
Добавяне на втвърдител: 10 %
Трайност след смесване: 2 часа (масло IRSA 2K HP-Plus Oil + втвърдител IRSA 2K HP-Plus Oil)
Възможност за допълнителна 
обработка: след ок. 10 - 30 минути
Съхнене: мин. 12 часа, възможност за изтриване и натоварване след ок. 24 часа, колкото по-

дълго омаслените подове се щадят през първите дни, толкова по-дълъг е техният 
експлоатационен срок.

Работни инструменти:
Шпакла за бързо нанасяне IRSA, мохер-мече IRSA, еднодискова машина, падове. Само с подходящи работни инструменти се 
постига  безупречен  резултат.  Почиствайте  работните  инструменти  веднага  след  употреба  с  вестникарска  хартия  или  друга 
поемаща влагата хартия и след това ги почиствайте основно с разтворител IRSA B.

Средства за шлифоване:
ленти, ролки, шайби, листи, шлифоващи решетки и падове във всички изпълнения могат да бъдат закупени от IRSA.

Поддръжка и почистване:
След времето на втвърдяване се извършва поддръжка алтернативно според желаната оптика с IRSA Масло за поддръжка (за  
матови  повърхности),  IRSA НАТУРА  ТВЪРД  ВОСЪК  (за  копринено  бляскави  повърхности),  съответно  с  IRSA МЛЯКО  ЗА  
ПОДДРЪЖКА (за допълнителен гланц в измиващата вода). Почистване се извършва с IRSA САПУНЕН ПОЧИСТВАТЕЛ, IRSA  
Натура Твърд восък или с IRSA МЛЯКО ЗА ПОДДРЪЖКА (за почистване и поддръжка). За отстраняване на упорити замърсявания 
и  за основно почистване  използвайте  IRSA ОСНОВЕН ПОЧИСТВАТЕЛ G88.  Направете запитване за  нашите комплекти за  
поддръжка.

Моля, спазвайте нашите инструкции за поддръжка на омаслени и овосъчени подове (поръчайте или изтеглете от 
www.irsa.de/download), както и съответните технически спецификации и етикети на опаковките.

Указание:  Не поемаме никаква отговорност при употреба на външни средства, неправилна поддръжка  и почистване. 
Препоръчваме за силно натоварените входни зони защитни подложки или филцова защита под столовете. При столове за офиси 
използвайте подходящи ролки съгласно DIN 68131.

Срок на годност: При съхранение на хладно, защитено от замръзване и сухо място в неотворена оригинална опаковка срокът на 
годност е ок. 12 месеца. Затваряйте добре и изразходвайте скоро отворените опаковки.

Указания/маркировка:
Да се съхранява на място недостъпно за деца. Осигурете цялостна вентилация по време на и след нанасяне. Избягвайте открит 
пламък и огън. В случай на контакт с очите или кожата, незабавно изплакнете обилно с вода. Не допускайте изхвърляне в 
канализацията, във водоизточници или в почвата. Само напълно празни опаковки могат да бъдат рециклирани. Предавайте 
неизсъхналите остатъци от масло в пунктовете за събиране на стари лакове. Дръжте течния продукт далеч от храни, напитки и 
фуражи.
Gis код: Ö10/DD+
Можем да предоставим при поискване информационен лист за безопасност на професионалния потребител. Стойност на 
летливите органични съединения (ЛОС): < 1 г/л

Дръжте напоени парцали, тампони и други средства в затворен контейнер: Предупреждение. Oil / восък в комбинация с 
шлифоване прах, парцали и др навлажнява с вода или да го запази в херметичен кофи или да се разпорежда на пожаро-
безопасно - в противен случай опасността от самозапалване. 

Нашият приложно-технически консултации в устна и писмена форма, както и опита ни основан на нашите най-добри познания, трябва да се използват само като  
необвързващи указания без гаранция и не Ви освобождават от задължението да изпитате продуктите, доставени от нас, дали са подходящи за предвидените методи и  
цели. Приложението, употребата и обработката на продукта се извършват извън нашите възможности за контрол и поради тази причина остават в полето на Вашата  
лична отговорност. Разбира се, ние Ви предоставяме винаги съответстващи на мострите и еднакви по качество продукти.
С издаването на нов "Технически лист" предишната версия губи валидност. 
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