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IRSA ПЛАТИНУМ ГЕЛ ЗА ШПАКЛОВАНЕ (IRSA Platinum Spachtelgel)
Употребява се като грунд и за междинно шпакловане за всички покриващи 
лакове от системата IRSA Платинум и други водни лакове, например за паркет, 
дървени и бамбукови подове, талашит и стълби

Основа/Форма на доставка:
IRSA ПЛАТИНУМ ГЕЛ ЗА ШПАКЛОВАНЕ се доставя под формата на готов за употреба пастовиден гел.

Области на приложение:
IRSA ПЛАТИНУМ ГЕЛ ЗА ШПАКЛОВАНЕ се употребява като грунд за шпакловане върху паркет и дървени 
подове (различни видове). При екзотични дърва употребата му е с ограничени възможности, тоест само 
при ниско ниво на маслено съдържание при дървото (задължителна е пробна ръка).
Като  допълнителна  употреба  IRSA ПЛАТИНУМ  ГЕЛ  ЗА  ШПАКЛОВАНЕ  може  да  се  нанася  между 
отделните ръце лак, за да се изгладят или покрият вдлъбнатини или съществуващи фуги.

Качества:
Свързва остатъчната прах след междинния шлиф - много добре попълва порите - намалява страничното 
заключващо слепване – постига се плътна, хомогенна повърхност – отпада междинният шлиф – лесна 
обработка – лек мирис - ниско съдържание на вредни вещества

Обработка:
Обработваемата площ трябва да бъде суха, чиста, без следи от прах, масло, восък, мазнина или други 
остатъци.  Препоръчва  се   площта  предварително  да  бъде  шлифована  с  корн  120  (краен  шлиф). 
Употребете  IRSA ПЛАТИНУМ ГЕЛ ЗА ШПАКЛОВАНЕ или съответния продукт от лаковата система  IRSA 
Платинум като грунд за мече (ако желаете много светли дървета, като например клен, да останат дълго 
време  светли).  При  дъбово  дърво  е  възможно  по  време  на  шпакловането  IRSA ПЛАТИНУМ ГЕЛ ЗА 
ШПАКЛОВАНЕ да получи тъмно оцветяване (поради избиването на дъбясна киселина) при такива случаи 
оцветеният IRSA ПЛАТИНУМ ГЕЛ ЗА ШПАКЛОВАНЕ да не се използва повече а да се употребява чист гел 
за шпакловане.

Грундиране/Разход:  2 пъти  се  нанася  IRSA ПЛАТИНУМ ГЕЛ ЗА  ШПАКЛОВАНЕ (кръстосна  техника), 
разходна норма- около 50 грама/кв.м.

Съхнене:
Време за съхнене след първото шпакловане -  около 30 минути, след второто – около 1-2 часа.
Посочените на времена на съхнене се отнасят до нормални условия (+20°C и 55% относителна влажност 
на вьздуха). Висока влажност на въздуха и ниски температури удължават времето за съхнене. Доброто 
проветрение и вкарване на чист въздух в помещението са много важни (без течение).

Повърхността да не се шлифова след грундирането!

Работни инструменти:
IRSA предлага за IRSA ПЛАТИНУМ ГЕЛ ЗА ШПАКЛОВАНЕ особено подходящ работен инструмент- IRSA 
неръждаема шпакла Рапид.  Внимание-  само при ползването на подходящи работни уреди се постига 
максимален резултат.
След употреба уредите веднага да се изчистят с хартия или вестник и след това да се изплакнат добре с 
вода.

Температура на работа:
Помещение/повърхност за обработка с IRSA ПЛАТИНУМ ГЕЛ ЗА ШПАКЛОВАНЕ да не са под + 15° C или 
над + 25°C. Mоля при употреба прочетете указанията върху етикета на продукта!

Указания:
Да се пази на недостъпно за деца място. По време и след работа помещението да се проветрява добре. 
Да не се вдишват изпаренията. При докосване на очите или кожата е нужно обилно измиване с вода. Да 
не  се  излива  в  канализацията,  в  естествени  води  или  на  земя.  Само  напълно  употребени  и  празни 
опаковки да се предават за рециклиране. Информационни листа с мерки за сигурност се предлагат на 
професионалните потребители.

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!



Класификация за опасност от замърсяване на водата: 1 (собствена класификация – слабо вреден). 
Giscode: W3+

Сьхранение: Да не се транпортира или съхранява на температури под + 6°C или продължително време 
над +30°C. В оригинална неотворена опаковка срок на годност около ½ година. Отворени опаковки да се 
затварят добре и да се употребяват при пьрва вьзможност.

Да се пази от студ.
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