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IRSA АКВА СТАР ГВ (IRSA Aqua Star GW)
подръжка за паркет със собствен блясък
(за готов паркет да се употребява IRSA Аква Клийн)

Области на употреба:
IRSA АКВА СТАР ГВ поддържа всички силно до екстремно натоварени лакирани дървени и коркови подове, 
паркет и стълби. Подходящ и за ПВЦ, линолиумни покрития и гумени подови повърхности. Винаги да се прави 
предварително пробна ръка.

Качества:
Със собствен блясък – без съдържание на разтворители – неутрален мирис  – силно поддържащ – действа 
против подхлъзване – прави подовата повърхност стабилна за стъпване – силно концентриран продукт – много 
устойчив на вода – биологично разграждаем препарат – комбинация от поддържащи субстанции.

Първо почистване:
Прясно лакирани подове да се третират с препарата едва 14 дни след нанасяне на последната ръка лак (след 
употреба на лакове от системата Платинум – след около 3-5 дни). След извършени ремонтни работи и груби 
замърсявания  IRSA АКВА СТАР ГВ да се нанася в концентрирано състояние, на тънък и равномерен слой – 
минимум  два-три  пъти,  докато  повърхността заблести  равномерно.  След  изсъхване  повърхността  да не се 
полира.

Редовно почистване:
Редовното почистване на повърхността да се извършва с почистващия препарат IRSA АКВА СТАР със собствен 
блясък. Моля съобразете употребата с Указанията за подръжка.

Съхранение:
Да не се  транпортира или съхранява на температури под  +6°C. В оригинална неотворена опаковка срок на 
годност около 1 година. Отворени опаковки да се затварят добре и да се употребяват при първа вьзможност.

Указания за паркет и дървени подове:
Дървото е естествен продукт. Той работи и се напасва постоянно към условията на помещението. По време на 
отоплителния  сезон  относителната  влажност  спада  значително.  Дървото  реагира  съответно  и  отдава  от 
собствената влажност и се свива. Оптично това се забелязва чрез образуването на фуги. Колкото по-дълго и 
силно  отоплявате  помещенията,  толкова  по-сух  е  въздухът  там  и  толкова  по-широки  стават  фугите.  Най-
големите фуги се очакват най-често в края на отоплителния сезон. В края на лятото те са съответно най-малки 
или  затворени.  За  противодействате  на  образуването  на  фугите,  погрижете  се  за  овлажняването  на 
помещенията  или  сложете  достатъчно  зелени  растения  там.  Прекалено  сух  въздух  не  е  полезен  и  от 
физиологична  гледна  точка:  От  прекалено  сух  въздух  изсъхва  лигавицата  и  повишава  възможността  от 
инфекциозни заболявания.

Съдържание: метилл-лизотиазолинони, бензи-изотиазолинони, метил-хлороизотиазолинони.

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 IRSA  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/

