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IRSA ЦВЕТНО МАСЛО ДИЗАЙН (IRSA Design-Farböl)
За паркет,  корк,  дървени  повърхности  и  други  попиващи  дърва  във 
вътрешното строителство

Основа: Естествени суровини като растителни масла и смоли както и исоалифатични въглеводороди. Не 
съдържа никакви вредни или биоцидни вещества.

Форма на доставка: IRSA Цветно масло ДИЗАЙН се доставя готово за обработка и течно състояние.
Цветови тонове:  Безцветен,  бял,  светло пясъчен,  боров,  светъл  дъб,  светло сив,  тъмно сив,  орехов, 
черен, венге и чевено-кафяв. Специални тонове- по запитване. Безцветният вариант може да се употреби 
за изсветляване.

Области на приложение:  IRSA Цветно масло ДИЗАЙН  е подходящо за всички дървени повърхности, 
паркет, корк и други попиващи дърва. Ограничена употреба при дъб и твърди дърва, както и бамбук. При 
екзотични дърва е възможно - в зависимост от вида на дървото - попиваемостта да е прекалено ниска. 
Препоръчваме пробна ръка при употреба.

Качества:
Действа регулиращо при влажност – отблъсква замърсявания – добра попиваща способност – устойчив на 
UV-лъчи – придава на повърхността блясък – лек мирис по време на работа – след изсъхване без мирис.

Предварителни условия:  Дървото трябва да е равномерно шлифовано (краен шлиф 100/120) и да се 
изчисти от всякакви остатъци като прах, замърсяване, мазнини. Влажността на дървото не трябва да 
надвишава  15%.  Нанасянето  на  IRSA Цветно  масло  ДИЗАЙН  трябва  да  последва  механично,  не  с 
машина.

Да се има предвид: Масивни или фурнирани дървени повърхности поемат маслото по различен начин, 
поради което могат да се получат отклонения на цветовата оптика. Задължително да направят дървени 
проби!

Преди  употреба да се разбърка добре! По време на работа помещението да се проветрява добре!

Подход на работа:  1 път  IRSA Цветно масло ДИЗАЙН – нанася на  тънък и равномерен слой с мече 
мохер.
Разходна норма- около 50-75мл/кв.м. на ръка, според попиваемостта на дървото.

След нанасяне на маслото, да се остави около 15-20 минути върху повърхността и след това да се полира 
с  еднодискова  машина/бежов  пад,  докато  повърхността  стане равномерна  или  маслото  е  втрито  без 
остатъци.  Ако  желаете  цветът  да  не  е  толкова  интензивен,  тоест  да  е  само  леко  глазиращ,  тогава 
полирайте повърхността след 5 минути.
При корк трябва да направите пробна ръка (безцветна) и да проверите дали е нужна втора ръка.

Ако желаете плътно запълнена повърхност с интензивно оцветяване нанесете втора ръка от масло.

Съхнене: Обработената с IRSA Цветно масло ДИЗАЙН дървена повърхност да се остави да изсъхне през 
нощта. Различните видове дърва имат различни свойства да изпръхнат или да останат грапави, затова се 
препоръчва добре изсъхналата повърхност (след около 2 дни) да бъде обработена равномерно и да се 
полира с IRSA Масло за подръжка. По този начин се създава равномерна гладка повърхност.

Около 24 часа след нанасянето на IRSA Масло за подръжка по площта може да се стъпва внимателно (по 
чорапи). Пълно натоварване на повърхността (слагане на килим, мебели и др.) е възможно след около 7-
10 дни. Ако е нужно покритие, да се използва само велпапе (вълни нагоре!), не фолие, за да не се спира 
достъпът на кислород. Колкото повече се пази обработеният под в пьрвите дни, толкова по-дьльг ще бъде 
животьт на покритието и по-бавен процесът на изхабяване. Посочените времена за сьхнене се отнасят до 
нормални условия (около + 20°C и 55% относителна влажност на вьздуха). Висока влажност на вьздуха и 
ниски температури удължават времето за сьхнене. Доброто и редовно проветрение в помещението са 
много важни (без течение).

Температура на работа:  Помещение/повърхност за обработка с  IRSA Цветно масло ДИЗАЙН да не са 
под +15° C.

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!



Работни  инструменти:  IRSA предлага  за  IRSA Цветно  масло  ДИЗАЙН  особено  подходящи работни 
инструменти- IRSA четка, IRSA Аква мохер-мече, еднодискова машина, падове и др.
Внимание - само при ползването на подходящи работни способия се постига максимален резултат.
След употреба уредите веднага да се изчистят с хартия или вестник и след това да се почистят добре с 
IRSA Разредител Б.

Почистване и поддръжка: През времето за постигане на пълна твърдост на покритието около 7-10 дни 
повърхността трябва да се пази  от допир с вода. След този период се извършва поддръжка алтернативно 
според желанатa оптика  с  IRSA Масло за подръжка (за  матови повърхности),  IRSA Восък  Натура  (за 
копринено бляскави повърхности) или с  IRSA Мляко за подръжка (за допълнителен гланц в измиващата 
вода- след това се полира). Почистването се извършва с IRSA Сапунен почиствател, IRSA Восък Натура 
или с IRSA Масло за подръжка (почиства и поддържа). За почистване на упорити замърсявания и основно 
почистване използвайте IRSA Основен почиствател Г88.
Указание: при ползването на чужди продукти или при неправилно почистване или подрьжка IRSA 
не поема отговорност.

Препоръчва се при силно натоварени входни помещения да се ползва балатум и други защитни покрития.

Моля съблюдавайте  нашите  Указания за  омаслени и/или  овосъчени повърхности,  съответните 
технически листа и етикети. 

Съхранение:  В оригинална опаковка се съхранява много години на хладно, сухо място без минусови 
температури. Отворени опаковки да се затварят добре и да се употребяват при първа възможност.

Предупредителни указания: Наопени с продукта парцали, кърпи, падове и др. работни принадлежности 
да се съхраняват в затворени резервоари.  Кърпи с масло/восък,  които са били в контакт  с прахта от 
шлифоването да се намокрят с вода или да се съхраняват в затворена кофа и да се изхвърлят според 
изискванията– в противен случай съществува опасност от самозапалване.

Обозначение:  Да се пази на недостъпно за деца място. По време и след работа помещението да се 
проветрява добре. Да се пази далече от открита светлина или възможни източници на огън (съдържа 
разтворители).  При допир с очите или кожата веднага да се измие обилно с вода. Да не се излива в 
канализацията,  в  естествени  води  или  на  земя.  Само  напьлно  употребени  и  празни  опаковки  да  се 
предават за рециклиране. Незасъхнали остатъци от маслото да се предават като специален отпадък на 
предназначените  за  това  места.  Да  се  съхранява  на  безопасно  разстояние  от  хранителни  продукти, 
съставки или напитки.

Класификация  за  опасност  от  замърсяване  на  водата: 1  (собствена  класификация –  слабо  вреден). 
Giscode: Ö60.  На професионалните потребители се предлагат Информационни листа с мерки за 
сигурност на продукта.

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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