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IRSA PLATINUM 3010
βερνίκι υδατοδιαλυτό δύο συστατικών Satine µε IRSA PLATINUM σκληρυντή .
Υδατοδιαλυτό βερνίκι για παρκέ, ξύλινα πατώµατα, σκάλες, ιδανικό για σκληρή χρήση.
Περιγραφή: Το IRSA PLATINUM 3010 2C (δύο συστατικών) υδατοδιαλυτό βερνίκι Satine είναι βασισµένο στο
νερό. Τα κύρια χαρακτηριστικά αυτού του βερνικιού είναι η γρήγορη στέγνωση (µετά από 5 ηµέρες), η µεγάλη
αντοχή, η εύκολη εφαρµογή, το εύκολο τρίψιµο, η ανθεκτικότητά του στο νερό και τα χηµικά (τις πρώτες 2 ώρες
προφυλάξτε την περασµένη επιφάνεια). Μας δίνει ένα ελαφρώς µατ φινίρισµα, ιδανικό για σκληρή χρήση σε
παρκέ, ξύλινες επιφάνειες εσωτερικού χώρου και εσωτερικές σκάλες.
Για ακόµα καλύτερη συµπεριφορά σε µηχανικές καταπονήσεις και ανθεκτικότητα στα χηµικά, προτείνουµε τον
IRSA PLATINUM σκληρυντή , ο οποίος αναµειγνύεται µε το IRSA PLATINUM 3010 σε ακριβή ποσότητα. Το τελικό
χέρι πρέπει να περαστεί µέσα σε 2 τουλάχιστον ώρες. Η οδηγία αυτή πρέπει να προσεχθεί από τον τεχνίτη. Για
περισσότερες πληροφορίες παρακαλούµε συµβουλευτείτε τα τεχνικά χαρακτηριστικά του IRSA PLATINUM
σκληρυντή.
Εφαρµογή: Προσθέστε τον σκληρυντή IRSA PLATINUM στο βερνί κι IRSA PLATINUM 3010 και ανακινείστε για
τουλάχιστον 15 δευτερόλεπτα. Μην αναδεύετε-το µίγµα πρέπει να χρησιµοποιηθεί µέσα σε τουλάχιστον 2 ώρες. Η
επιφάνεια η οποία θα περαστεί πρέπει να είναι τελείως στεγνή, απαλλαγµένη από σκόνες, λάδια, χηµικά ή
καθαριστικά υλικά.
Για το τελευταίο γυαλοχαρτάρισµα προτείνουµε γυαλόχαρτο Νο. 100-120. Το IRSA PLATINUM 3010 µπορεί να
περαστεί µε βούρτσα, ρολό, µεταλλική σπάτουλα ή πιστόλι αέρος.
20 µέρη βερνικιού IRSA PLATINUM 3010 µε 1 µέρος σκληρυντή IRSA PLATINUM π.χ. για 4,5 lit βερνί κι ==>
0,225 lit σκληρυντή.
Χρήσεις:
1. Αστάρι: Για να αναδείξετε το φυσικό χρώµα της ∆ρυός χρησιµοποιήσετε το αστάρι IRSA PLATINUM ROLLER,
σαν αστάρι. Για ανοιχτόχρωµα ξύλα όπως δεσποτάκι ή σφένδαµο, ανακατέψτε το IRSA PLATINUM 3010 και
χρησιµοποιήστε το σαν αστάρι.
Για σκληρά ξύλα όπως η οξυά χρησιµοποιήστε ρολό και όχι σπάτουλα.
Εφαρµογή Ι: Περάστε δύο φορές τη µίξη του IRSA PLATINUM 3010 + IRSA PLATINUM σκληρυντή δύο φορές
µόνο το αστάρι ή IRSA PLATINUM GEL µε µεταλλική σπάτουλα, καλυπτικότητα ανά χέρι περίπου 50 g/m2. ή
Εφαρµογή ΙΙ: Περάστε µία φορά τη µίξη του IRSA PLATINUM 3010 + IRSA PLATINUM σκληρυντή µία φορά το
αστάρι ή IRSA PLATINUM ROLLER αστά ρι µε σπάτουλα ή ρολό µε καλυπτικότητα 100 g/m2 η οποία εξαρτάται
από τον τύπο του ξύλου.
2. Βερνίκι: Περάστε δύο ή τρεις φορές τη µίξη του IRSA PLATINUM 3010 και του σκληρυντή IRSA PLATINUM µε
ρολό µε καλυπτικότητα περίπου 130 g/m2 ανά χέρι.
Παρακαλούµε προσέξτε: Τα µεσοδιαστήµατα µεταξύ των εφαρµογών, δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερα των 12
ωρών. Το γυαλόχαρτάρισµα πρέπει να γίνεται πριν το τελικό χέρι µε Νο. 120.
Τελική αναλογία: Τουλάχιστον 360 g/m2 για αστάρι και βερνίκι.
Χρό ν ο ς σ τ έ γ ν ω σ η ς :
Χρόνος στέγνωσης µετά το πρώτο χέρι αστάρι µε σπάτουλα µόνο 20 λεπτά, µετά το δεύτερο χέρι αστάρι
περασµένο µε σπάτουλα περίπου 30 λεπτά. Χρόνος στέγνωσης για το αστάρωµα της εφαρµογής ΙΙ περίπου 2
ώρες. Χρόνος στέγνωσης για το βερνίκι µεταξύ των εφαρµογών 2-4 ώρες αλλά ποτέ δεν περιµένουµε πέρα των
12 ωρών. Προσεκτικά µπορούµε να πατήσουµε µετά 4 ώρες. Έπιπλα και χαλιά τοποθετούνται µετά από
τουλάχιστον 5 ηµέρες. Όλες οι ενδείξεις στέγνωσης είναι πιστοποιηµένες σε θερµοκρασία 20 °C και σχετική
υγρασία αέρος 60 %.
Παρακαλού μ ε πρ ο σέ ξτε:
Οι εργασίες δεν πρέπει να γίνονται σε θερµοκρασίες µικρότερες των 15 °C και µεγαλύτερες από 25 °C. Τα
εργαλεία εφαρµογών πρέπει να πλένονται αµέσως µετά τη χρήση.
Αποθήκευση:
Η αποθήκευση και µεταφορά των προϊόντων δεν πρέπει να γίνεται σε ακραίες καιρικές συνθήκες παγετού, κρύου
ή µεγάλης ζέστης. Όχι κάτω από +6 °C καιπάνω από 25 °C. Στην περίπτωση αυτή η διάρκεια ζωής των
προϊόντων δεν θα ξεπεράσει τους 9 µήνες.
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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Συντήρηση και καθαρισµός:
Για µακροχρόνια συντήρηση και καθαρισµό χρησιµοποιήστε το IRSA AQUA STAR για ελαφρώ ς µατ επιφάνειες και
το IRSA AQUA STAR R9 για µατ επιφά νειες. Νωρίτερη χρήση των προϊόντων αυτών είναι 6 ηµέρες µετά την
εφαρµογή του βερνικιού. Η αποµάκρυνση του βερνικιού γίνεται µε το IRSA BASIC CLEANER G88. Παρακαλούµε
συµβουλευτείτε τις οδηγίες.
∆ιόρθωση λαθών:
Είναι πιθανόν να επιδιορθώσετε ήδη λουστραρισµένες επιφάνειες. Όταν µία ήδη περασµένη µε βερνίκι επιφάνεια
είναι λάθος, µπορεί να επιδιορθωθεί µε το IRSA PLATINUM 3010 ΜΑΤ SILK + IRSA PLATINUM σκληρυντή . Πριν
εφαρµόσουµε το προϊόν, η επιφάνεια πρέπει να καθορισθεί µε το καθαριστικό IRSA G88 και µετά να τρίψουµε µε
γυαλόχαρτο Νο. 100.Στα προβερνικωµένα πατώµατα εάν το βερνίκι είναι κατεστραµµένο πρέπει να
αποχαρτάρουµε τελείως. Προσοχή στη δυνατότητα του ξύλου.
Οδηγίες ασφαλείας:
Σιγουρευτείτε ότι υπάρχει επαρκώς εξαερισµός κατά την διάρκεια της εφαρµογής. Κρατήστε το προϊόν µακριά από
παιδιά. Μην χρησιµοποιείτε αεροζόλ. Φοράτε µάσκα. Εάν έρθει σε επαφή µε το δέρµα ή τα µάτια, ξεπλύνετε µε
άφθονο νερό. Μην πετάτε τα άδεια κουτιά σε κάδους ή δηµόσιους χώρους. Σεβαστείτε τους τοπικούς
κανονισµούς.
* Προστατέψτε τις συσκευές από το κρύο.
Σήµανση VOC από το 2007/2010:
Νέο υδατοδιαλυτό βερνίκι παρκέ IRSA PLATINUM 3030 ultramatt 2 συστατικών µε σκληρυντικό IRSA PLATINUM Iso-Härter:
2004/42/2 A(j)140,140 g/l <85 g/l
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