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IRSA ЦВЕТЕН ГРУНД – BASIC COLOR
Цветен грунд за водни, полиуретанови лакове IRSA и IRSA HP-Масло High 
Protection

Области на приложение: IRSA Цветен Грунд Basic Color се нанася върху всички видове светли твърди и 
меки дърва във вътрешното строителство (например паркет, дървени подове, мебели и др.). Само при 
съдържателни екзотични дървета не е подходящ за употреба.

Цветови тонове: Безцветен, средно-сив, светло-сив, тъмно-сив, черен, син, червен, зелен, орехов, жълт, 
бял и коняк/череша, оранжев, дъб, венге и нежно бял. Специални тонове доставяме по поръчка.

Специални указания:  Преди  оцветяването  направете  задължително  пробна  ръка  върху  мостра  от 
оригиналното дърво. Дървото е естествен продукт и според консистенция и място на растене може да 
реагира различно и да има различно оцветяване. За да удовлетворите  изискванията на клиента и да 
получите най-точна представа за реакцията на цвета, изработете и представете мостра от цвета, нанесен 
върху парче от оригиналното дърво

Подходящи повърхности: Сухо, чисто от масло или смола дърво.

Обработка:  IRSA Цветен  Грунд  Basic Color да  се  разбърква  добре  и  по  време  на  употреба  Преди 
оцветяване площта да бъде шлифована равномерно. Краен шлиф с корн 120,  прахта да се отстрани 
много добре. Количеството грунд зависи от вида и попиваемостта на дървото.  IRSA Цветен Грунд Basic 
Color се нанася равномерно с IRSA мохер-мече и след това се втрива с еднодискова машина и бял пад. 
Много важно е втриването докато повърхността е още влажна.  Нужна е пробна ръка (количество и време 
на действие въздействат на интензивността на цветовия тон). IRSA Цветен Грунд Basic Color може да се 
нанесе и с четка или пистолет под налягане. За повече информация се консултирайте с нас. 

При големи площи е важно употребеният IRSA Цветен Грунд Basic Color да е от една и съща опаковка. 
Ако  количеството  не  е  достатъчно  за  повърхността,  трябва  да  смесите  отделните  опаковки  преди 
употреба.  Ако използвате нова опаковка направете пробна ръка.  Гголеми площи да се обработват от 
няколко човека едновременно.

Оцветяване на дъб с  IRSA Цветен Грунд  Basic Color в светли тонове (бял, светло сив и др.)  и 
лакиране със светлоотразяващ лак:
Обработете повърхността 1 път (около 120-160 грама/кв.м.) с  IRSA Цветен Грунд  Basic Color и след 12 
часа нанесете IRSA ИЗО ПРАЙМЕР 1 път около 100 грама/кв.м. След 12 часа лакирайте повърхността 3-4 
пъти с 2К-водни лакове IRSA Платинум 2010 сатен, 2030 матов или 2055 гланц (цялостен разход мин. 360 
грама/кв.м.). Моля съобразете употребата с Техническите листа на съответните продукти.

Оцветяване на дъб с  IRSA Цветен Грунд  Basic Color в тъмни тонове (черен, орех, венге и др.) и 
лакиране със светлоотразяващ лак:
Обработете повърхността 1 път (около 120-160 грама/кв.м.) с  IRSA Цветен Грунд  Basic Color и след 12 
часа нанесете IRSA ЕКЗОТИК ПРАЙМЕР 1 път около 100 грама/кв.м. След 2 часа лакирайте повърхността 
3-4 пъти с 2К-водни лакове IRSA Платинум 2010 сатен, 2030 матов или 2055 гланц (цялостен разход мин. 
360 грама/кв.м.). Моля съобразете употребата с Техническите листа на съответните продукти.

Разредител:  IRSA Цветен  Грунд  Basic Color е  готов  за  употреба.  За  изсветляване  на  цветовия  тон 
употребете  безцветен IRSA Цветен  Грунд  Basic Color. Според  степента  на  изсветляване  се  променя 
отразяването на светлината от повърхността. Всички цветови тонове могат да се смесват помежду си.

Разход:  около  5-8  кв.м./литър  или  около  120-160  грама/кв.м.,  според  вида  и  попиваемостта  на 
дървото.

Съхнене:  Време  за  съхнене  -  минимум  12  часа.  Посочените  на  времена  на  съхнене  се  отнасят  до 
нормални условия (+ 20°C и 55 % относителна влажност на вьздуха).

Грундиране и покритие:
Могат да се употребят всички видове IRSA водни и полиуретанови лакове, както и  IRSA HP-масло High 
Protection.  Желателно  е  светло  импрегнирани  повърхности  да  се  обработват  с  светлоотразяващи 
светлината лакове, например  IRSA Платинум 1К, IRSA Платинум 2010 2К сатен. При употребата на IRSA 

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!



Платинум 2030 2К матов винаги да се грундира с IRSA Платинум Грунд или IRSA Платинум Грунд Плюс+, 
ако не употребявайте както е посочено горе IRSA Платинум Екзотик Праймер или IRSA Изо Праймер.

Почистване на работните уреди: Моля почистете уредите с топла вода.

Сьхранение:  В оригинална неотворена опаковка срок на годност минимум 1 година. Отворени опаковки 
да се затварят добре и да се употребяват при пьрва възможност. Не съхранявайте на прекалено студено 
място!

Моля да имате в предвид:
При паралелната употреба на чужди продукти не поемаме гаранция за постигането на желания резултат 
на оцветените и/ или лакирани повърхности.

Указания за опасни вещества:
Да се съобразяват обичайните при употреба на химикали мерки за сигурност.
Да се пази на недостъпно за деца място. Опаковката и продуктът да се изхвърлят само като специален 
боклук  и  напълно  празни.  Класификация  за  опасност  от  замърсяване  на  водата: 1  (собствена 
класификация- слабо вреден).

Опаковки: 1 Литър - 5 Литра

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