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Паркетна подръжка

IRSA АКВА СТАР (IRSA Aqua Star)
Перфектно почистване и подръжка за всички лакирани дървени повърхности и 
паркет 

Области на приложение:
IRSA АКВА СТАР е поддържащ и почистващ препарат за лакирани дървени и коркови подове и паркет. 
Подходящ е и за линолиум, гумени, каменни и PVC-подове (препоръчва се пробна ръка).

Качества:
придава собствен гланц – неутрален мирис -  прави подовете стабилни за стъпване и действа против 
подхлъзване – много издръжлив - съдържа биологично разтворими тенсиди.

Почистване с моп:
Според степента на замърсяване добавете около 50-100 мл IRSA АКВА СТАР към 10 литра чиста вода. 
Забършете след това с много добре изстискан, влажен моп и о
ставете образувалия се филм да изсъхне, без да забърсвате повторно. След изсъхване да не се полира!

Натоварване на прясно лакирани подове:
Прясно лакирани подове могат да бъдат напълно натоварвани или почиствани с IRSA АКВА СТАР едва 12 
дни след последното лакиране. При почистващи работи след ремонт и основно почистване и преди всяко 
силно натоварване на пода нанесете  IRSA АКВА СТАР на тънък слой, така че повърхността да блести 
равномерно. Разход около 30 мл/кв.м.

С IRSA АКВА СТАР постигате копринен блясък без полиране. По-упорити петна или силни замърсявания 
отстранете с IRSA Основен почиствател Г88. по повърхността винаги трябва да има тънък защитен филм. 
Не смесвайте IRSA АКВА СТАР с други продукти. Моля прочетете указанията за употреба на IRSA АКВА 
СТАР.

Да се спазват обичайните мерки за сигурност при работа с химикали.

Съдържание:  под  5%  неинионични  тенсиди  и  анионични  тенсиди,  аромати,  метилизотиазолинони, 
бензинови сотиазолинони, метил-хлоро сотиазолинони. 

Вносител: ВЕМА-ЕН ООД 1700София
Тел/ Факс: + 359 2 86221251
Мобилен: + 359 888 473011/ + 359 885 959374
www.vema-en.com 

Следните писмени специализирани указания за употребата на ИРСА продукти са  резултати от нашия личен опит и знания, но важат само като 
необвързващ съвет и не Ви освобождават от собственоръчна проба според полето и целите за действие или техника на употреба, които желаете 
да приложите на от нас произведените продукти. Прилагането, употребата и обработката на продуктите се извършва извън нашите възможности 
за контрол и поради тази причина остават в полето на Вашата лична отговорност. Разбира се, ние Ви предоставяме винаги еднакви по качество и 
готови за мостри продукти. С издаването на нов „Технически лист“ предишната версия губи валидност!

http://www.vema-en.com/

