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IRSA Natura High-Solid olievoks
til træ og andre overflader

Basis:
Udsøgte naturvokser og forædlede naturlige olier. IRSA NATURA HIGH-SOLID OLIEVOKS  er byggemiljømæssigt  
ufarligt, uden opløsningsmidler, uden konserveringsmidler og uden formaldehyd.  Indeholder ingen giftige eller biocide  
aktive stoffer.

Leveringstilstand:
IRSA NATURA HIGH-SOLID OLIEVOKS leveres som bearbejdningsklar pasta.

Anvendelse:
IRSA NATURA HIGH-SOLID OLIEVOKS kan anvendes universelt til hårde, bløde og eksotiske træsorter til indretning,  
som udsættes for normalt til stærk slitage, f.eks. træ- og parketoverflader, gulvbrædder, trapper, arbejdsplader, reoler,  
vindueskarme,  limtræ  og  møbler.  I  forbindelse  med  industriparket  og  træbrolægning  er  individuel  rådgivning  
nødvendig. Især lyse træsorter som f.eks. ahorn bibeholder efter påføring af IRSA NATURA HIGH-SOLID OLIEVOKS  
deres lyse og ensartede, smukke overflade. Der kan også opnås optimale overflader med IRSA NATURA HÅRDOLIE  
HVID.

Egenskaber:
fri for opløsningsmidler  byggemiljømæssigt ufarlig  ekstremt drøj i brug  meget nem at anvende  uden harpiks  
slibning  mellem  påføringer   virker  antistatisk   vand-  og  smudsafvisende skridsikker   høj  fyldeevne  og  god 
indtrængningsevne   sørger  for  at  gulvet  kan  ånde   virker  fugtighedsregulerende   giver  overfladen  glans   
imprægnerer  beskytter  træets årer fremhæves  tørrer farveløst  det naturlige materiale træs karakter fremhæves  
 det tørrede tynde lag afgiver ingen gas 

Forbehandling af underlaget:
Den endelige slibning af træet (hele fladen, også kanten) skal mindst udføres med korn 100/120, 
ved underlag med svag sugeevne, f.eks. bambus, kan den endelige slibning også udføres med korn 80 .

Brug/forbrug:
Overfladen skal være fast, fri for rester, ren og tør. Smuds kan fjernes med IRSA GRUNDRENS G88. Træfugtigheden  
bør ikke være højere end 9 % +/-1.

Forbrug:
ca. 15 - 20 g/m² pr. påføring.
Vigtig: Oplysningerne vedr. forbrug er kun vejledende. Den nøjagtige mængde afhænger af overfladens slibning og  
af træsorten og skal bestemmes ud fra det der skal bearbejdes.

Anvendelse på gulve:
IRSA NATURA HIGH-SOLID OLIEVOKS påføres med IRSA Rapid-spartel og gnides ind med en enkeltskivemaskine  
og en hvid pad efter ca. 30 minutter. IRSA NATURA HIGH-SOLIE OLIEVOKS påføres anden gang med spartlen, når  
træet endnu kan suge. Ved spartling skal man absolut sørge for, at IRSA Natura High-Solid olievoks ikke står på  
overfladen. Ved træsorter med stærk sugeevne (bøgetræ, m.m.) påføres olien direkte med enkeltskivemaskinen og  
den beigefarvede pad og efterpoleres med enkeltskivemaskinen og hvid pad efter  ca.  30 minutter.  Gulve,  der  
udsættes for stærk slitage bør efterbehandles med IRSA NATURA HÅRDVOKS.

Anvendelse på møbler:
IRSA NATURA HIGH-SOLID OLIEVOKS påføres med en fnugfri klud og efterpoleres f.eks. med en rystepudser og  
hvid pad eller manuelt med den hvide pad efter ca. 30 minutter. Ved træsorter med et stærk sugeevne (bøgetræ,  
m.m.)  påføres  olien  direkte  manuelt  eller  maskinelt  med  den  beigefarvede  pad  og  efterpoleres  manuelt  eller  
maskinelt med den hvide pad efter ca. 30 minutter.

Sørg altid for, at der ikke dannes et tyndt lag af IRSA Natura High-Solid olievoks.

Vores anvendelsestekniske rådgivning i skrift og tale og som er baseret på forsøg, sker efter bedste evne. Det er dog kun en uforpligtende oplysning og  
fratager dig ikke ansvaret for selv at kontrollere, om de af os leverede produkter er egnet til de påtænkte procedurer og anvendelsesformål. Produkternes  
anvendelse, brug og bearbejdning sker uden for vores mulighed for kontrol  og sker derfor udelukkende på dit  ansvar. Vi garanterer selvfølgelig  vores  
produkters prøvekonforme og ensartede kvalitet.
Ved udgivelsen af et nyt "Teknisk datablad" bliver det foregående ugyldigt.
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Tørretid:
Hvis en anden påføring er nødvendig, skal der overholdes en tørretid på 12 timer mellem de to påføringer. Alt efter  
træets sugeevne, temperaturen, luft- og træfugtigheden skal den anden påføring tørre 2-3 dage. Overfladen kan  
belastet fuldt ud efter en tørretid på 7-10 dage. 

De anførte tørretider gælder for normale betingelser (+20° C und 55 % rel. luftfugtighed). En højere luftfugtighed og  
lavere temperaturer kan sinke tørringen betydeligt. Den optimale bearbejdingstemperatur er +20° C. Ved lavere  
temperaturer sinker tørringen betydeligt.

Efterbehandling af med IRSA NATURA HIGH-SOLID OLIEVOKS behandlede overflader:
Hvis der er synlige matte eller slidte steder, bør de efterbehandles delvis eller i et større område med IRSA NATURA  
HÅRDVOKS  efter  hver  grundrengøring  og  straks  efterpoleres  efter  tørring  (ca.  2  til  5  timer).  IRSA NATURA  
HÅRDVOKS kan også anvendes, hvis der gøres rent med IRSA sæbebaseret rengøringsmiddel eller overfladerne  
plejes med IRSA flydende plejemiddel.  Hvis  der f.eks.  kan ses striber  på hele den voksbehandlede overflade,  
efterpoleres disse blot manuelt med den hvide håndpad, blocker eller med enkeltskivemaskine/hvid pad uden at  
vokse. Der bør altid være et tyndt lag voks.

Arbejdsredskaber: 
IRSA tilbyder  særligt  egnede  arbejdsredskaber  til  brug  med  IRSA NATURA HIGH-SOLID  OLIEVOKS:  IRSA  
RAPIDSPARTEL rustfri, enkeltskivemaskine/hvid pad, rystepudser/hvid pad, blocker
Bemærk: Et upåklageligt resultat kan kun opnås med egnede arbejdsredskaber.
Arbejdsredskaberne skal rengøres groft med avispapir eller papir med lignende sugeevne efter brug og derefter  
rengøres grundigt med vand.

Pleje og rengøring:
Under hærdetiden på ca.7-10 dage kan overfladen ikke belastes fuldt ud og skal derfor beskyttes mod vand. Den  
efterfølgende pleje sker alt efter ønsket udseende enten med IRSA PLEJENDE OLIE (for en mat overflade - kun til  
overflader, hvor oliebehandlingen er afsluttet), IRSA NATURA HÅRDVOKS (for en silkeagtig, blank overflade) eller  
IRSA FLYDENDE  PLEJMIDDEL  (kommes  i  vaskevandet  for  ekstra  glans).  Rengøringen  udføres  med  IRSA  
SÆBEBASERET RENGØRINGSMIDDEL. Spørg efter vores plejesæt.
Bemærk: Vi hæfter ikke ved brug af andre produkter eller for usagkyndig pleje og rengøring. 

Vi anbefaler at anbringe måtter til beskyttelse ved indgange og filtdupper under stolene. Anvend egnede ruller i  
henhold til DIN 68131 til kontorstole.

Læs  venligst  vores  plejevejledning  til  oliebehandlede  og  voksbehandlede  gulve  samt  de  tilsvarende  
tekniske datablade og etiketterne på emballagerne. 

Holdbarhed:
Kan holde sig i flere år, hvis det opbevares køligt (ikke under +10° C) og tørt i ubrudt, original emballage.

Advarsel:
Gennemvædede klude, pads og andre arbejdsredskaber skal opbevares i lukkede beholdere. Olie/voks i forbindelse  
med  slibestøv,  stofkuld  o.lign  fugtes  med  vand  eller  opbevares  i  en  spand,  der  kan  lukkes  hhv.  bortskaffes  
brandsikkert - eller er der fare selvantændelse.

Mærkning:
WGK 1. Giscode Ö10.

Vores anvendelsestekniske rådgivning i skrift og tale og som er baseret på forsøg, sker efter bedste evne. Det er dog kun en uforpligtende oplysning og  
fratager dig ikke ansvaret for selv at kontrollere, om de af os leverede produkter er egnet til de påtænkte procedurer og anvendelsesformål. Produkternes  
anvendelse, brug og bearbejdning sker uden for vores mulighed for kontrol  og sker derfor udelukkende på dit  ansvar. Vi garanterer selvfølgelig  vores  
produkters prøvekonforme og ensartede kvalitet.
Ved udgivelsen af et nyt "Teknisk datablad" bliver det foregående ugyldigt.


