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IRSA МАСЛЕНО-СМОЛЕН ИМПРЕГНИРАЩ ПРОДУКТ (IRSA Öl-Harz-
Imprägnierung)
За  дървени  и  коркови  подове  и  други  попиващи  повърхности  във 
вътрешното строителство и за външна употреба
Безцветният вариант е предназначен само за дърва вътре

Основа:  Естествени суровини като растителни масла и восъци както и изоалифатични въглеводороди. 
Без  съдържание  на  биоцидни  и  отровни  вещества.  Маслено-смолен  импрегниращ  продукт  IRSA се 
произвежда до традиционна рецепта.

Форма на доставка:  Маслено-смолен импрегниращ продукт  IRSA се доставя като  готов за  употреба 
материал в 4 цветови тона: безцветен, бял, боров, орехов и светъл дъб. Други цветове- по запитване.

Област  на  приложение:  Маслено-смолен  импрегниращ  продукт  IRSA се  употребява  върху  всички 
нормално до много силно  натоварени стари или нови твърди, меки или екзотични дърва, корк и други 
попиваеми повърхности във вътрешното строителство и за външно приложение (безцветният вариант не 
е подходящ за външна употреба!). По този начин се постига една стабилизирана повърхност, която може 
след това да бъде обработена пестеливо с IRSA Восък Натура (във вътрешното строителство) и улеснява 
последващата подръжка и почистването. При външна употреба е желателно предварителното грундиране 
с  IRSA Импрегниращ Грунд.  След това  се  нанася  Маслено-смолен  импрегниращ продукт  IRSA.  Моля 
прочетете съответните технически листа. Препоръчва се пробна ръка.

Вътрешна употреба:  Коркови повърхности, паркет и ремъчни подове, дюшеме, висококантови лайсни, 
дървен паваж, не глазирани и попиващи глинени плочи, нови и шлифовани мебели, влажни помещения 
като например бани и кухни и др.
Външна употреба:  Фасадни облицовки,  паянтов  строеж,  балкони,  огради,  градински  къщи,  прозорци, 
дървени  капаци  на  прозорци,  лепено  дърво,  шперплат,  профилни  дъски,  рафтове,  подръжка  за 
импрегнирани (под налягане) дървени предмети (например играчки, градински мебели) и др.

Качества:  Действа  регулиращо  за  влажността  –  отблъсква  вода и  замърсявания  –  притежава  добра 
проникваща способност – устойчивост при излагане на слънце и вода - придава блясък на дървените 
повърхности  -  подчертава  структурата  на  дървото  и  корка  –  изпъква  естествената  консистенция  на 
дървото  –  много  лек  мирис  по  време  на  обработка  –  след  изсъхване  е  без  мирис  –  изключително 
подходящ за употреба при подръжка на натоварени от излагане на слънце и вода дървени повърхности. 
След нанасяне на минимум 2 пъти на  Маслено-смолен импрегниращ продукт  IRSA се създава много 
устойчиво  на  слънце  и  вода,  матово  блестящо,  отблъскващо  вода  и  много  бавно  разграждащо  се 
покритие.

Употреба/Разход:  Повърхността трябва да бъде суха,  стабилна, в състояние да попива, гладка и без 
следи от всякакъв вид замърсявания като прах, масло, восък, мазнина или други остатъци. Маслени бои, 
пластови  системи  и  всички  стари  покрития,  които  затварят  порите  на  дървото  да  се  отстранят 
предварително чрез шлифоване или изгаряне. Незатварящи порите стари покрития да се отстранят по 
желание. Нанасянето на Маслено-смолен импрегниращ продукт IRSA може да се извърши с четка, мече 
или техника на пръскане. Преди употреба продуктът да се разбърка добре. По време на работа да се 
проветрява добре. Препоръчва се пробна ръка.

Указания за работа за вътре:
1. Работна стъпка: 1 път се нанася Маслено-смолен импрегниращ продукт IRSA на равномерен и тънък 

слой, еветуална втора ръка се нанася ако желаете по-силна плътност на повърхността или постигане 
на по-интензивен тон при употреба на цветните варианти на продукта. При корк да се пробва дали е 
нужна  втора  ръка.  Разход:  около  50-75  мл/кв.м.,  според  попиваемостта  на  повърхността. 
Изграждането на филм не е желателно, според случая да се полира с еднодискова машина и бежов 
пад. Преработка на площта да се предприема едва след пълно изсъхване (след около 24 часа).

2. Работна  стъпка:  При  силно  до  изключително  силно  натоварени  повърхности  се  препоръчва 
нанасянето на восъчен пласт (моля съобразете употребата със съответния технически лист)  след 
изсъхване на импрегнанта (около 6 дни) за основна защита и подръжка: 2 пъти IRSA Восък Натура, 
разход- около 30 грама/кв.м. на ръка.

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!



Указания за работа за навън:
1. Работна стъпка: 1 път многостранно се нанася цветен  Маслено-смолен импрегниращ продукт  IRSA, 

след около 5-10 минути се разпределя равномерно с четка. Разход: около 50-75 мл/кв.м.
2. Работна стъпка: 2 до 3 пъти се нанася Маслено-смолен импрегниращ продукт IRSA след изчакване на 

нужното  за  изсъхване време.  Разход-  около  50-75  грама/кв.м.  на  ръка,  според  попиваемостта  на 
повърхността.

Съхнене: Времена за съхнене 12 – 24 часа. При цветните видове Маслено-смолен импрегниращ продукт 
IRSA процесът на съхнене може да се удължи (до максимум 48 часа). Готово импрегнираната повърхност 
може да бъде натоварвана леко след около 24 часа, пълно натоварване (слагане на мебели, килим и др.) 
е възможно след около 7-10 дни. Колкото повече се пази импрегнираният под през първите дни, толкова 
по-дълга ще бъде продължителността на живот и ще се запазят свойствата на импрегнираното покритие. 
Посочените времена за съхнене се отнасят за нормални условия (+ 20°C и 55% относителна влажност на 
въздуха). Високата влажност и ниската температура забавят съхненето. Да се осигури добро проветрение 
(без течение) в помещението.

Работни  инструменти:  IRSA –  четка  за  лакиране,  IRSA мохер–мече,  четчица,  еднодискова  машина/ 
суперпад (бежов и бял), еднодискова машина/ръчен пад бежов и бял. Безупречен резултат се постига 
само с  подходящите инструменти.  След употреба уредите  веднага  да се изчистят  с  добре попиваща 
хартия  или вестник и след това да се изплакнат с IRSA Разредител Б.

Температура на работа: Помещение/повърхност и Маслено-смолен импрегниращ продукт IRSA да не са 
под +15°C.

Почистване и поддръжка: Препоръчваме нашия IRSA Сапунен почиствател (почистване с моп) и нашето 
IRSA Мляко за подръжка (подръжка с моп). При готово омаслени подове се препоръчва допълнително 
омасляване  отвреме-навреме,  а  при  овосъчени  подове-  допълнително  овосъчаване.  Подръжка  и 
почистване да се извършват най-рано 10 дни след последната ръка.

Моля съблюдавайте техническите листа,  информационните листа за сигурност на  IRSA, нашите 
Указания за омаслени и/или овосъчени повърхности и етикетите. 

Допълнителна обработка на овосъчени повърхности във вътрешното строителство: Ако се виждат 
матови или изтъркани участъци по повърхността е нужно допълнително овосъчаване с IRSA Восък Натура 
и веднага след изсъхване (около 2-5 часа) да се полира.  IRSA Восък Натура може да се употребява и 
когато за почистване се използва IRSA Сапунен почиствател.
Съвет:  Ако по пода са видими например линии, можете да полирате с  IRSA Блокер или еднодискова 
машина и бял пад без допълнително овосъчаване.

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

Обозначение/ Указания: Замърсено с продукта облекло да се отстрани. При вдишване да се поеме чист 
въздух, ако е нужно да се направи дишане уста в уста и затопляне. При продължаващи оплаквания да се 
консултира лекар. При загуба на съзнание да се транспортира в легнало стабилно странично положение. 
При допир с  кожата  да  се  измие много  обилно с  вода и  сапун.  При допир с  очите  да  се  изплакнат 
продължително време и обилно с вода при добре отворени клепачи, при продължаващи оплаквания да се 
консултира лекар. При поглъщане: Изплакнете обилно устната кухина и пийте вода. При поглъщане да не 
се предизвиква повръщане. Консултирайте се с лекар и покажете етикет или опаковка.

Да се спазват обичайните мерки за сигурност при работа с химикали.
Класификация  за  опасност  от  замърсяване  на  водата: 1  (собствена  класификация –  слабо  вреден), 
Giscode Ö60. На професионалните потребители се предлага Информационен лист с мерки за сигурност.

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/

