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- Διατίθεται σε 9 χρώματα, απλή και γρήγορη επεξεργασία
- εξασφάλιση μίας υδροαπωθητικής επιφάνειας
- εμποτίζεται στο ξύλο, δεν απολεπίζεται
- προστασία από το ξεθώριασμα   
- προστασία από τις καιρικές συνθήκες, 
- περιορισμός της ευαισθησίας στην ανάπτυξη βρύων και μυκήτων
- το ξύλο προστατεύεται μετά την επάλειψη του λαδιού από την  
  ξήρανση και ο σχηματισμός ρωγμών περιορίζεται  
- η επεξεργασία με λάδι ξύλου δεν προσδίδει απλώς στην ξύλινη  
  επιφάνεια μία καλαίσθητη εμφάνιση, αλλά διευκολύνει την     
  περιποίησής της, την προστατεύει από την επίδραση των                
  ρύπων και βελτιώνει την αντοχή της στις καιρικές συνθήκες
- απλός καθαρισμός και περαιτέρω κατεργασία  
- Χαμηλό κόστος 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ για:
έπιπλα εξωτερικού χώρου, ξύλινα σπίτια, καταστρώματα 
θαλαμηγών, γκαράζ αυτοκινήτων, ξύλινες βεράντες κλπ.
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[ Ihre professionelle Oberfläche ]

•	Από	τον	άνεμο	και	τις	καιρικές	συνθήκες,	οι	απροστάτευτες	ξύλινες	επιφάνειες	
γίνονται	 τραχείς,	 ρωγμώδεις	 και	 αποχρωματίζονται,	 ανάλογα	 με	 το	 είδοςτου	
ξύλου	και	την	υφιστάμενη	επιφανειακή	προστασία	το	ξύλο

•	το	 ξύλο	 φουσκώνει	 με	 την	 υπέρμετρη	 επίδραση	 του	 νερού	 που	 ξεπλένει	 την	
επιφάνεια,	

•	η	έντονη	ηλιακή	ακτινοβολία	και	η	θερμότητα	προκαλούν	το	σχηματισμό	ρωγμών	
και	την	αργή	καταστροφή	του	ξύλου

•	στις	σκιερές	περιοχές	αναπτύσσονται	συνήθως	βρύα	και	άλγες,	ενώ	το	στάσιμο	
νερό	(σε	προφίλ	ή	οπές	βιδών)	προκαλεί	το	σχηματισμό	μούχλας,

•	έντομα	που	προκαλούν	απόξεση	(π.χ.	σφήκες),	κατατρώγουν	το	υλικό	του	ξύλου.

Γιατί το ξύλο στους εξωτερικούς χώρους χρειάζεται ειδική 
περιποίηση και προστασία της επιφάνειάς του;

IRSA Wood Oil 
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IRSA Exotic Wood Oil 
- Ιδιότητες όπως το IRSA Wood Oil, βλ
παραπάνωμόνο ανοικτός καφέ τόνος διαθέσιμος. Ένας πιο 
έντονος χρωματικός τόνος επιτυγχάνεται με πολλαπλή

επάλειψη                   1 x Exotic Wood Oil     2 x Exotic Wood Oil

®



IRSA 
Wood Refresher

IRSA Wood-Refresher	 είναι	 ένα	 υγρό	 ειδικό	
απορρυπαντικό	 (χωρίς	 αραίωση	 ή	 αραιωμένο	
σε	 αναλογία	 έως	 1:5)	 για	 το	 φρεσκάρισμα	 και	
τον	 καθαρισμό	 του	 γκριζωπού	 από	 τις	 καιρικές	
συνθήκες	 ξύλου	σε	 εξωτερικούς	 χώρους.	 Το	άκρως	
αποτελεσματικό	 απορρυπαντικό	 για	 καθαρισμό	 του	
γκριζωπού	 από	 τις	 καιρικές	 συνθήκες	 ξύλου	 είναι	
γενικής	 χρήσης	 -	 κατάλληλο	 για	 αποχρωματισμένες	
βεράντες	 Kekatong,	 βεράντες	 Bangkirai	 ή	 για	 τη	
λεύκανση	 αποχρωματισμένων	 ξύλων	 κωνοφόρων.	
Επεξεργάζεστε	την	επιφάνεια	με	IRSA	Wood	Refres-
her	(κατά	περίπτωση	με	βούρτσα	τριψίματος)	μέχρι	να	
δημιουργηθεί	μια	χρωματικά	ομοιόμορφη	επιφάνεια

Κατανάλωση:	 Ανάλογα	 με	 το	 βαθμό	 ακαθαρσίας,	
χρησιμοποιείτε	1	λίτρο	για	περίπου	10-50	m²	(για	1	m²	
περίπου	20-100	ml).

Κατ‘	 αυτόν	 τον	 τρόπο	 αποκαθίσταται	 ο	 φυσικός	
χρωματικός	τόνος	του	γκριζωπού	ξύλου	εξωτερικών	
χώρων,	 ανανεώνεται	 ο	 ζωηρός,	 ζεστός	 χρωματικός	
τόνος	 και	 διατηρείται	 μακροπρόθεσμα	 εμφανής	
ύστερα	 από	 επεξεργασία	 του	 ξύλου	 με	 τα	
χρωματισμένα,	 κατάλληλα	 για	 εξωτερικούς	 χώρους	
λάδια	 της	 IRSA.	 Τα	 λάδια	 IRSA	 Exotic	 Wood	 Oil	 ή	
IRSA	Wood	Oil	παρέχουν	μακροπρόθεσμη	προστασία	
διατηρώντας	των	εκ	νέου	εμφανή	φυσικό	χρωματικό	
τόνο	του	ξύλου.

IRSA  
Exotic Wood Oil

Καφέ τόνου, προστατεύει εξωτικά ξύλα (π.χ. Bang-
kirai, τικ, Ipe, Iroko, Kekatong, μαόνι, Meranti, Nya-
toh, Jarrah, Belinga), αλλά ενδείκνυται επίσης για 
εγχώρια ξύλα, όπως π.χ. δουγλασίτη, αγριόπευκο 
και κέδρο.
Το IRSA Exotic Wood Oil περιέχει	 ανθεκτικά	 λάδια	
με	 εξαιρετική	 αντοχή	 στις	 καιρικές	 συνθήκες	 και	
μικροσκοπικές	 χρωστικές.	 Κατ‘	 αυτόν	 τον	 τρόπο	
αντιμετωπίζονται	 αποτελεσματικά	 οι	 υπεριώδεις	
ακτίνες,	το	ξύλο	προστατεύεται	από	την	καταστροφή	
κλπ.
To IRSA Exotic Wood Oil	 Oil	 δεν	 περιέχει	 τοξικές	
δραστικές	 ουσίες	 και	 είναι	 άοσμο	 αφού	 στεγνώσει.	
Τονίζει	το	χρώμα	του	ξύλου	χωρίς	έντονη	αλλαγή	του	
χρωματικού	 τόνου	 του	 εξωτικού	 ξύλου.	 Το	 προϊόν	
δεν	 σχηματίζει	 καμία	 αξιόλογη	 μεμβράνη	 μεμβράνη,	
με	 αποτέλεσμα	 να	 εξασφαλίζει	 ιδίως	 σε	 δάπεδα	
βεραντών	 μία	 εξαιρετική	 αντοχή	 (δεν	 σχηματίζει	
σχεδόν	 καμία	 επίστρωση	 ούτε	 φθείρεται	 από	 τριβή).	
Η	 επιφάνεια	 διατηρείται	 πορώδης	 και	 διαπνεόμενη	
ενώ	 μπορεί	 επίσης	 να	 επιχρισθεί	 τοπικά	 και	 χωρίς	
ενδιάμεση	λείανση
Κατανάλωση: 1	λίτρο	επαρκεί	για	περίπου	20	τ.μ.	ανά	
επάλειψη	=	50	ml/τ.μ.	ανά	επάλειψη.
Πεδίο εφαρμογής:	για	πολύτιμα	ξύλα	σε	εξωτερικούς	
χώρους,	 όπως	 δάπεδα	 βεραντών,	 ξύλινα	 δάπεδα	
βεράντας,	γκαράζ	αυτοκινήτων,	έπιπλα	κήπου,	ξύλινες	
προσόψεις,	θαλαμηγούς	κλπ.

Με	 το	 IRSA Exotic Wood Oil	 και	 το	 IRSA Wood Oil	 (περιέχουν	 εξευγενισμένα	 φυσικά	 λάδια,	 όπως	 ηλιέλαιο,	 σογιέλαιο,	
έλαιο	 πεύκου,	 καρδέλαιο,	 κραμβέλαιο,	 ρητίνες	 δένδρων,	 σάπωνες	 κοβαλτίου	 και	 ασβεστίου,	 αποαρωματοποιημένoι	
υδρογονάνθρακες,	χρωστικές)	παρέχουμε	μία	αντιπροσωπευτική	γκάμα	χρωμάτων.

Το IRSA Exotic Wood Oil  IRSA	Exotic	Wood	Oil	έχει	έναν	ελαφρά	σκούρο	καφέ	τόνο	και	για	το	λόγο	αυτό	χρησιμοποιείται	
κατά	προτίμηση	για	θερμικά	κατεργασμένο	ξύλο	(Thermowood)	και	για	εξωτικά	ξύλα.	Μπορεί	επίσης	να	χρησιμοποιηθεί	για	πιο	
σκούρα	εγχώρια	ξύλα.

Το	 IRSA Wood Oil	 επαλείφεται	 ιδίως	σε	εγχώρια	ξύλα	και	διατίθεται	στα	ακόλουθα	χρώματα:	γκρι μπλε, λευκό, ανοικτό 
γκρι, ζεστό γκρι, σκούρο γκρι, καφέ ταμπά, κόκκινο της σκουριάς, σκούρο πράσινο, αγριόπευκο, άχρωμο	 (Προσοχή:	
χρησιμοποιείτε	 την	άχρωμη	έκδοση	μόνο	για	 λεύκανση	 των	προαναφερόμενων	χρωμάτων	και	 μην	 το	επαλείφετε	σε	καμία	
περίπτωση	ως	έχει).	 Τα	χρώματα	μπορούν	να	αναμειγνύονται	μεταξύ	 τους.	Για	προστασία	από	μεταχρωματισμό,	ανάπτυξη	
μυκήτων	και	μούχλας	σε	μαλακά	ξύλα	συνιστάται	μία	προκαταρκτική	επεξεργασία	με	το	αντίστοιχο	εμποτιζόμενο	αστάρι	του	
εμπορίου.

IRSA  
Wood Oil

Γκρι μπλε, λευκό, ανοικτό γκρι, ζεστό γκρι, σκούρο 
γκρι, καφέ ταμπά, κόκκινο της σκουριάς, σκούρο 
πράσινο, αγριόπευκο. Άλλα χρώματα κατόπιν 
παραγγελίας. Προστατεύει εγχώρια σκληρά και 
μαλακά ξύλα, όπως, π.χ., δουγλασίτη, ροβίνια, 
αγριόπευκο, πεύκο, ερυθρελάτη και κάρδο.

Το IRSA Wood Oil περιέχει	 ανθεκτικά	 λάδια	 με	
εξαιρετική	 αντοχή	 στις	 καιρικές	 συνθήκες	 και	
μικροσκοπικές	 χρωστικές.	 Κατ‘	 αυτόν	 τον	 τρόπο	
αντιμετωπίζονται	 αποτελεσματικά	 οι	 υπεριώδεις	
ακτίνες,	το	ξύλο	προστατεύεται	από	την	καταστροφή.
Το IRSA Wood Oil δεν	 περιέχει	 τοξικές	 δραστικές	
ουσίες	 και	 είναι	 άοσμο	 αφού	 στεγνώσει.	 Κατά	
περίπτωση	 χρησιμοποιείτε	 εμποτιζόμενο	 αστάρι	
του	 εμπορίου	 κατά	 την	 ανάπτυξης	 μυκήτων,	 του	
μεταχρωματισμού	κλπ.	ως	προκαταρκτικό	επίχρισμα	
Το	 προϊόν	 δεν	 σχηματίζει	 καμία	 αξιόλογη	 μεμβράνη	
μεμβράνη,	 με	 αποτέλεσμα	 να	 εξασφαλίζει	 ιδίως	
σε	 δάπεδα	 βεραντών	 μία	 εξαιρετική	 αντοχή	 (δεν	
σχηματίζει	 σχεδόν	 καμία	 επίστρωση	 ούτε	 φθείρεται	
από	 τριβή).	 Η	 επιφάνεια	 διατηρείται	 πορώδης	 και	
διαπνεόμενη	 ενώ	 μπορεί	 επίσης	 να	 επιχρισθεί	 τοπικά	
και	χωρίς	ενδιάμεση	λείανση.	
Κατανάλωση: 1	λίτρο	επαρκεί	για	περίπου	20	τ.μ.	ανά	
επάλειψη	=	50	ml/τ.μ.	ανά	επάλειψη.

Πεδίο εφαρμογής: για	 όλα	 τα	 σκληρά	 και	 μαλακά	
ξύλα	σε	εξωτερικούς	χώρους,	όπως	δάπεδα	βεραντών,	
ξύλινα	δάπεδα	βεράντας,	γκαράζ	αυτοκινήτων,	έπιπλα	
κήπου,	ξύλινες	προσόψεις,	θαλαμηγούς	κλπ.

IRSA 
Aqua Cleaner 5000 Outdoor

Για αστάρωμα: Κατά	το	χειρωνακτικό	καθαρισμό	(π.χ.,	
με	βούρτσα	τριψίματος/σφουγγαρίσματος)	με	το	προϊόν	
IRSA	 Aqua	 Cleaner	 5000	 Outdoor,	 δεν	 αφαιρείται	 το	
φυσικό	 γκριζωπό	 χρώμα,	 αλλά	 καθαρίζεται	 σωστά	 η	
ξύλινη	επιφάνεια.	Συνιστάται	η	περαιτέρω	κατεργασία	με	
λάδι,	ακόμη	και	όταν	θέλετε	να	διατηρήσετε	το	γκριζωπό	
χρωματικό	 τόνο.	 Στην	 περίπτωση	 αυτή	 επιλέξτε	 έναν	
γκριζωπό	χρωματικό	τόνο.

Για ενδιάμεσο καθαρισμό: Το	 IRSA	 Aqua	 Cleaner	
5000	Outdoor	 είναι	 ιδανικό	 για	 τον	 καθαρισμό	συνήθων	
ακαθαρσιών.	 	 	 Η	 ανάπτυξη	 βρύων,	 αλγών	 και	 εντόμων	
αποτρέπεται	από	τον	καθαρισμό.	

Για προετοιμασία: για	 τη	 χρήση	 του	προϊόντος	 IRSA	
Wood	 Refresher	 ή	 για	 την	 επακόλουθη	 επεξεργασία	
περιποίησης	 με	 λάδι	 καθαρίζεται	 προηγουμένως	 την	
επιφάνεια	με	IRSA	Aqua	Cleaner	5000	Outdoor.

Κατανάλωση: επαλείφετε	το	IRSA	Aqua	Cleaner	5000	
Outdoor	 ανάλογα	 με	 το	 βαθμό	 ακαθαρσίας	 χωρίς	
αραίωση	 ή	 αραιωμένο	 με	 νερό	 (1:5)	 στην	 επιφάνεια.	
Καθαρίζετε	 όλες	 τις	 ακαθαρσίες	 που	 αποκολλήθηκαν	
κατ‘	 αυτόν	 τον	 τρόπο,	 από	 την	 επιφάνεια	 μέχρι	 να	
απομακρυνθούν	όλα	τα	κατάλοιπα	από	αυτήν.

Γενικές υποδείξεις: 
Γενικά	συνιστάται	μια	δοκιμαστική	επίχριση.	Περαιτέρω	υποδείξεις	παρέχονται	στα	δελτία	τεχνικών	στοιχείων,	στα	δελτία	δεδομένων	
ασφαλείας,	στα	κείμενα	ετικετών	και	στην	πλήρη	δήλωση	των	προαναφερόμενων	προϊόντων.	Περισσότερες	πληροφορίες	παρέχονται	
επίσης	στην	ιστοσελίδα	www.irsa.de/download.

Καθαρισμός: Αντιμετώπιση του 
αποχρωματισμού του ξύλου:

Επεξεργασία με λάδι:Τα 4 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ της εταιρείας μας 
παρέχουν:

- Αντιμετώπιση του αποχρωματισμού του ξύλου -
- Προστασία από υπεριώδεις ακτίνες χάρη στις μικροσκοπικές χρωστικές -

- Χωρίς σχηματισμό ρητινώδους μεμβράνης στην επιφάνεια! -
- Διάρκεια και διατήρηση της αξίας -

- πολλαπλές εφαρμογές, από τη βεράντα έως τη θαλαμηγό -


