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GR: IRSA 2K HP-Plus Oil
Λάδι παρκέ 2 συστατικών υψηλής περιεκτικότητας σε στερεά

Συνδυασμός λαδιού-κεριού με φυσικά λάδια και κεριά
που πήζει και στεγνώνει οξειδωτικά με την προσθήκη του σκληρυντικού μέσου IRSA Härter 2K HP-Plus Oil
Άχρωμο, αμμώδες, μαύρο, σκο.ύρο γκρι, ανοικτό γκρι, λευκό, wenge. Ειδικοί χρωματικοί τόνοι κατά παραγγελία

** Μακροπρόθεσμη προστασία χάρη στη δυνατότητα συμπληρωματικού λαδώματος – μακροπρόθεσμη διατήρηση της 
αξίας της επιφάνειας με λάδι περιποίησης IRSA που μπορεί να προστίθεται
    διαρκώς σε βάθος.
** εξαιρετικά γρήγορο ολοκληρωτικό στέγνωμα και αποδοτικό
** Χρήση του δαπέδου μόλις 24 ώρες μετά την εφαρμογή του λαδιού

Πεδία εφαρμογής:
Συνδυασμός λαδιών και σκληρού κεριού κατάλληλος για εμποτισμό και επιφανειακή επεξεργασία:
- στιλβωμένων ξύλινων δαπέδων και δαπέδων παρκέ, συμπεριλαμβανομένων σανιδωμάτων, στιλβωμένων ξύλινων πλακιδίων 
και στοιχείων παρκέ πολλαπλών στρώσεων τελικής λείανσης 
-μπορεί να χρησιμοποιείται σε εγκαταστάσεις ενδοδαπέδιας θέρμανσης.

Ιδιότητες:
διατίθεται σε άχρωμη και χρωματιστή μορφή (αμμώδες, μαύρο, σκούρο γκρι, ανοικτό γκρι, λευκό, wenge.). 
Κατόπιν ειδικής παραγγελίας: φυσικό διαφανές, wenge, nussbaum, καφεκόκκινο. Διατίθενται και άλλοι ειδικοί χρωματικοί τόνοι.  
Επικοινωνήστε μαζί μας!

Το IRSA 2K HP-Plus Oil στεγνώνει οξειδωτικά και πήζει με την προσθήκη του σκληρυντικού μέσου IRSA 2K HP-Plus Oil. Με το 
συστατικό σκληρυντή εξασφαλίζεται πολύ γρήγορο ολοκληρωτικό στέγνωμα - η επιφάνεια διατηρείται πορώδης, διαπνεόμενη,  
διαχεόμενη  και  ανθεκτική  στα  χημικά  προϊόντα  οικιακής  χρήσης.  Αυτό  το  γρήγορο  στέγνωμα  παρέχει  τη  δυνατότητα  της 
ταχύτατης  ολοκλήρωσης  ανακαινίσεων  ακόμη  και  σε  τομείς  ακραίας  καταπόνησης  (εστιατόρια,  ξενοδοχεία,  καταστήματα, 
γραφεία κλπ.), χωρίς περιορισμό της μηχανικής και της χημικής αντοχής (ύστερα από διάστημα στεγνώματος 24 ωρών).  Η  
βελτιωμένη πυκνότητα πήξης εξασφαλίζει μια έντονα υδροαπωθητική και ρυποαπωθητική επιφάνεια. Το IRSA 2K HP-Plus Oil  
είναι απλό στην επεξεργασία του και επιστρώνεται με ρολό και σπάτουλα. Τονίζει το χρώμα και την υφή του ξύλου, αλλά δεν 
προκαλεί ανεπιθύμητο κιτρίνισμα.

Επεξεργασία/κατανάλωση:
Μετά την τελευταία ψιλή λείανση, η προς επεξεργασία με λάδι επιφάνεια (IRSA λειαντικός δίσκος με κόκκωση 100 έως 120)  
πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή και χωρίς σκόνη και κατάλοιπα της λείανσης.

Μέθοδος στοκαρίσματος:
Πριν από τη χρήση, το δοχείο πρέπει να αποκτήσει τη θερμοκρασία επεξεργασίας και να αναδευθεί καλά το IRSA 2K HP-Plus  
Oil. Αναμείξτε το IRSA 2K HP-Plus Oil με σκληρυντικό μέσο IRSA Härter 2K HP-Plus Oil (αναλογία ανάμειξης: 10:1) και  
στοκάρετε ομοιόμορφα με τη σπάτουλα IRSA Rapidspachtel το υπόστρωμα. Διάρκεια καταλληλότητας για επεξεργασία: 2 ώρες!  
Ύστερα από διάστημα στεγνώματος 10 - 30 λεπτών, τρίβετε εντελώς το πλεόνασμα με μπεζ μπλοκ. Αμέσως μετά τη στίλβωση  
επιστρώνετε την πρώτη επίχριση της 2ης στρώσης IRSA 2K HP-Plus Oil, όπως περιγράφεται παραπάνω. Τρίβετε αμέσως ή το 
αργότερο ύστερα από περίπου 30 λεπτά με μπεζ μπλοκ ολόκληρη την επιφάνεια. Δεν πρέπει να απομείνει καθόλου πλεονάζον 
υλικό στην επιφάνεια. Ύστερα από περίπου 20 λεπτά πρέπει να στιλβώσετε και πάλι συμπληρωματικά την επιφάνεια με λευκό 
μπλοκ. Η επεξεργασμένη με λάδι επιφάνεια παρκέ δεν πρέπει να καλυφθεί εντός των πρώτων 24 ωρών από την επίστρωση του  
IRSA 2K HP-Plus Oil! Κατανάλωση: περίπου 20-30 ml/m2 ανά επίστρωση, ανάλογα με την απορροφητικότητα του ξύλου.

Μέθοδος επίχρισης με ρολό:
Επιχρίετε το IRSA 2K HP-Plus Oil με το ρολό μοχέρ IRSA 1x ομοιόμορφα, σε πολύ λεπτόρρευστη κατάσταση και μετά 10-30  
λεπτά αφαιρείται το πλεονάζον υλικό με τη σπάτουλα IRSA Rapidspachtel ή λαστιχένιο ξέστρο και μετά στιλβώνετε ολόκληρη  
την επιφάνεια με μπεζ μπλοκ (κατά τα άλλα βλ. παραπάνω). Κατανάλωση: περίπου 50 ml/m2, ανάλογα με την 
απορροφητικότητα του ξύλου.
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Θερμοκρασία επεξεργασίας:
Χώρος/υπόστρωμα και επεξεργασία του IRSA 2K HP-Plus Oil όχι κάτω των +15°C και όχι άνω των +30°C.

Εξοπλισμός εργασίας:
σπάτουλα IRSA Rapidspachtel, ρολό μοχέρ IRSA, παρκετέζα, μπλοκ. Το άψογο αποτέλεσμα εξασφαλίζεται μόνο 
με τον κατάλληλο εξοπλισμό εργασίας. Καθαρίζετε πρόχειρα τον εξοπλισμό εργασίας αμέσως μετά τη χρήση με 
χαρτί εφημερίδας ή παρόμοιο απορροφητικό χαρτί και μετά να τον καθαρίσετε σχολαστικά με το αραιωμένο υλικό 
IRSA Verdünnung B.

Λειαντικά μέσα:
Μπορείτε να προμηθευθείτε ταινίες, ρολά, δίσκους, κυρτά εξαρτήματα, λειαντικούς δίσκους και μπλοκ κάθε τύπου 
από την IRSA.
.
Περιποίηση και καθαρισμός:
Η περιποίηση μετά το διάστημα πήξης πραγματοποιείται εναλλακτικά, ανάλογα με την επιθυμητή εμφάνιση, με 
λάδι  περιποίησης  IRSA (για  ματ  επιφάνειες)  ή  κερί  IRSA NATURA HARTWACHS (για  σατινέ  επιφάνειες)  ή 
γαλάκτωμα  περιποίησης  IRSA  PFLEGEMILCH  (για  πρόσθετη  στιλπνάδα  στο  νερό  σφουγγαρίσματος).  Ο 
καθαρισμός  διεξάγεται  με  τα  υλικά  IRSA SEIFENREINIGER,  IRSA  Natura  Hartwachs  ή  και  με  το  IRSA 
PFLEGEÖL (καθαρισμός και περιποίηση). Για την αφαίρεση επίμονων ακαθαρσιών και για βασικό καθαρισμό 
χρησιμοποιήστε IRSA GRUNDREINIGER G88. Ενημερωθείτε για τα σετ περιποίησης της εταιρείας μας.

Λαμβάνετε υπόψη τις οδηγίες περιποίησης της εταιρείας μας για τα επεξεργασμένα με λάδι και κερί δάπεδα (για 
παραγγελία ή λήψη βλ. www.irsa.de/download), καθώς και τα αντίστοιχα δελτία τεχνικών στοιχείων και τις ετικέτες 
των περιεκτών.

Υπόδειξη: 
Για προϊόντα τρίτων προμηθευτών ή για ακατάλληλη περιποίηση και καθαρισμό δεν μπορούμε να αναλάβουμε 
καμία ευθύνη. Για πολύ συχνά χρησιμοποιούμενους χώρους εισόδων συνιστούμε να χρησιμοποιούνται 
προστατευτικά πατάκια ή προστατευτική τσόχα κάτω από τα καθίσματα. Για καθίσματα γραφείου χρησιμοποιείτε 
κατάλληλα ράουλα κατά το πρότυπο DIN 68131.

Δυνατότητα αποθήκευσης:
κατά την αποθήκευση σε δροσερό, προστατευμένο από τον παγετό και στεγνό χώρο στο κλειστό αυθεντικό δοχείο 
περίπου 12 μήνες.  Κλείνετε καλά τα ανοιγμένα δοχεία και καταναλώνετε το περιεχόμενο σε σύντομο χρονικό 
διάστημα.

Υποδείξεις/επισήμανση:
Φυλάσσεται σε μέρος στο οποίο δεν έχουν πρόσβαση παιδιά. Κατά και μετά την επεξεργασία εξασφαλίζετε καλό 
εξαερισμό. Αποφύγετε το φως και τη φωτιά. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια και το δέρμα ξεπλένετε αμέσως 
επιμελώς με νερό. Μην αφήνετε να καταλήξει στο αποχετευτικό δίκτυο, σε ύδατα ή στο έδαφος. Παραδίδετε για 
ανακύκλωση μόνο τους κενούς περιέκτες χωρίς κατάλοιπα. Παραδίδετε τα κατάλοιπα λαδιού που δεν έχουν 
στεγνώσει σε κέντρο συλλογής ληγμένων βερνικιών. Διατηρείτε το υγρό προϊόν μακριά από τρόφιμα, ποτά και 
ζωοτροφές. Κωδικός Gis: Ö10/DD+
Το δελτίο δεδομένων ασφαλείας διατίθεται κατόπιν παραγγελίας σε επαγγελματίες χρήστες. Τιμή VOC: < 1 g/l

Κρατήστε εμποτισμένο κουρέλια, μαξιλάρια και άλλα μέσα σε κλειστό δοχείο: Προειδοποίηση. Λάδι / κερί σε συνδυασμό με λείανση σκόνη, ράκη κ.λπ.  
Βρέξτε με νερό ή κρατήστε το σε ένα σφραγίζονται κουβάδες ή να διαθέσει φωτιά-ασφαλή - αλλιώς � � � � � � � �  � � � � � � � � � � �  
. 

Ερεθιστικός

Οι προφορικές και έγγραφες τεχνικές συμβουλές εφαρμογών βάσει πειραμάτων παρέχονται από την εταιρεία μας μετά λόγου γνώσεως, αλλά  
ισχύουν αποκλειστικά ως μη δεσμευτικές υποδείξεις και δεν σας απαλλάσσει από την υποχρέωση να ελέγχετε τα προϊόντα που σας παραδίδουμε  
ως προς την καταλληλότητα για τις μεθόδους και τους σκοπούς που τα προορίζετε. Η εφαρμογή, η χρήση και η επεξεργασία των προϊόντων  
πραγματοποιούνται πέραν των δυνατοτήτων ελέγχου της εταιρείας μας και για το λόγο αυτό ανήκουν αποκλειστικά στη δική σας ευθύνη.  
Εξυπακούεται ότι εγγυόμαστε την πιστή έναντι του δείγματος και σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας.
Με τη δημοσίευση ενός νέου «Δελτίου τεχνικών στοιχείων» παύει να ισχύει το προηγούμενο.
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