
Wyjątkowo szybkie olejowanie 
i/lub barwienie drewna

dzięki olejowi z utwardzaczem IRSA 2K HP Plus
IR

SA
 2

K
 H

P 
Pl

us
 O

il
O

le
j i

 u
tw

ar
dz

ac
z 

IR
SA

 2
K 

H
P-

Pl
us

, b
ez

ba
rw

ny
 lu

b 
ko

lo
ry

zu
ją

cy
. D

la
 p

od
łó

g 
w

 
po

m
ie

sz
cz

en
ia

ch
 n

ar
aż

on
yc

h 
na

 n
or

m
al

ną
 d

o 
ba

rd
zo

 w
ys

ok
ie

j i
nt

en
sy

w
no

śc
i u

ży
tk

ow
an

ia
. 

[ Ihre professionelle Oberfläche ]

Perfekcyjna, szybka w wykonaniu, olejowana i indywi-
dualna powierzchnia podłóg z drewna w pomieszcze-
niach (parkiety, deski, itd.), bambusa i korka.
Szanowny Kliencie,

już od dziesiątek lat firma nasza zajmuje się 
projektowaniem i produkcją produktów wy-
sokiej jakości zapewniających długotrwałą 
ochronę powierzchni drewnianych (np. 
podłogi z desek i parkietu, bruki drewniane, 
parkiety przemysłowe, deski, płyty OSB). 
Dzięki naszym produktom nawet starsze 
podłogi rozbłysną nowym blaskiem.

Nowy olej IRSA 2K HP-Plus Oil w wersji bez-
barwnej i barwiącej (jasny piaskowy, czar-
ny, ciemnoszary, jasnoszary, biały, wenge) 
nadaje się znakomicie do ochrony podłóg z 
drewna miękkiego i twardego, owocowego i 
egzotycznego, bambusa i korka w pomiesz-
czeniach wewnętrznych.

Olej IRSA 2K HP Plus Oil nanoszony jest na 
podłogę w proporcji 10:1 z utwardzaczem 
IRSA 2K HP-Plus w taki sposób, żena po-
wierzchni podłogi nie tworzy się zewnętrzna 
warstwa. Dzięki temu osiągnąć można 
trwałą ochronę dla powierzchni o normal-
nym do średnio mocnym natężeniu ruchu. 
Pory w drewnie olejowanym lub woskowa-
nym są otwarte. Impregnacja taka pozwa-
la na regulację wilgotności, drewno może 
dalej „oddychać“. Powierzchnia olejowana 
bezbarwnym lub barwiącym olejem IRSA 
2K HP-Plus Oil może być również wymie-
niana lub naprawiana fragmentarycznie w 
odróżnieniu do środków tworzących jedną 
zamkniętą wierzchnią warstwę!

Olej IRSA 2K HP-Plus Oil schnie bardzo 
szybko i jest bardzo wydajny. Eksploatacja 
podłogi możliwa jest już po upływie 23 god-
zin po olejowaniu, zużycie wynosi ok. 20 - 60 
ml/m2 w zależności od chłonności podłoża 
(np. 2,75 I starcza na ponad 100 m2).

Olej IRSA 2K HP-Plus Oil bezbarwny zapew-
nia piękne, naturalne podkreślenie drewna. 
Wariant bezbarwny może być wykorzysty-
wany do rozjaśniania kolorów drewna.  Stan-
dardowo oferujemy też oleje barwiące: jasny 
piaskowy, czarny, jasnoszary, ciemnosza-
ry, biały i wenge. Różnorodne możliwości 
kombinacji uzyskuje się dzięki zastosowaniu 
wodnego gruntu kolorystycznego IRSA Ba-
sic Color, gotowego do użycia oleju kolory-
stycznego IRSA Design oraz środka zasado-
wego IRSA Lauge jako podkładu.

Dzięki olejowi IRSA 2K HP-Plus uzyskać 
można powierzchnię z otwartymi porami, ak-
tywnie oddychającą i dyfuzyjną. Pielęgnacja 
wykonywana jest po pełnym czasie utward-
zenia za pomocą oleju pielęgnacyjnego 
IRSA. Alternatywnie wykorzystać można 
również dodatkowe efekty używając mle-
czka pielęgnacyjnego (zapewniającego do-
datkowy blask), a do czyszczenia mydło 
czyszczące IRSA.

Tylko dzięki prawidłowej pielęgnacji i czy-
szczeniu Twoja podłoga z parkietu, korka 
lub drewna pozostanie piękna na wiele lat. 
Wartościowe wskazówki zawarte są w ulo-
tce informacyjnej „Instrukcja pielęgnacji 
podłóg olejowanych i woskowanych“.

Życzymy wiele radości podczas użytkowania 
olejowanych lub woskowanych podłóg z 
parkietu, korka i drewna. 

Zespół IRSA

IRSA jest kompetentnym partnerem oferującym lakiery wodne, lakiery tradycyjne, oleje, woski, 
środki pielęgnacyjne i wyposażenie dodatkowe podłóg drewnianych, z parkietu i korka. 

    aprobata techniczne budowlana: 
brak numeru

®



- produkty szybko schnące i wydajne:

Podłoga może być eksploatowana już po upływie 24 godzin po zakończeniu olejo-
wania.
Zużycie wynosi ok. 20 - do maksymalnie 60 ml/m2 w zależności od stopnia 
chłonności podłoża (np. 100 m2 pokryjesz dzięki tylko 2,5 litra oleju IRSA 2K HP 
Plus Oil i 0,25 utwardzacza!)

- również dla podłóg narażonych na intensywny ruch:
- środek odpowiedni dla wszystkich powierzchni narażonych na ruch o normalnym lub
  średnim natężeniu.
- możliwe fragmentaryczne naprawy!

- dostępny w wersji bezbarwnej i barwiącej:
- wersja bezbarwna podkreśla autentyczne piękno drewna. Wariant bezbarwny może   
   być wykorzystywany do rozjaśniania kolorów drewna.
- oferujemy następujące kolory: jasny piaskowy, czarny, ciemnoszary, jasnoszary,   
   biały i wenge.
- można stosować na podkładach IRSA Basic Color lub IRSA Lauge.

- prosta pielęgnacja i utrzymanie czystości:
Olej IRSA2K HP-PLUS OIL nie zamyka porów w materiale, jest dyfuzyjny, „oddycha“, po 
zakończeniu czasu utwardzania można na niego nanieść w zależności od wyboru rodzaju 
efektu albo olej pielęgnacyjny IRSA Pflegeöl (efekt matowy) albo mleczko IRSA (zapewniające 
więcej błysku). Podłoga czyszczona może być za pomocą specjalnego środka czyszczącego 
z mydłem IRSA. Podłoga może być dodatkowo nabłyszczana za pomocą kolorowego lub 
bezbarwnego wosku IRSA Natura.

- trwała ochrona, olejowanie uzupełniające:
Długotrwała żywotność i wartość powierzchni osiągana jest dzięki olejowi pielęgnacyjnemu 
IRSA, który nakładać można w każdym czasie.  Jeśli podłoga nie musi być dodatkowo 
woskowana, to do jej bieżącej pielęgnacji i czyszczenia stosowany jest olej pielęgnacyjny, 
a do mycia środek czyszczący z mydłem IRSA. Dla olejowanych i ewentualnie wosko-
wanych na biało podłóg zalecamy użycie środka czyszczącego IRSA w kolorze białym 
do codziennego czyszczenia, dzięki czemu zachowany zostanie na dłużej kolor podłogi. 

WSZYSTKIE ZALETY NA RAZ:



Dzięki użyciu jednego z poniższych 
produktów IRSA w roli podkładu 
wstępnego na podłodze uzyskać 
można dodatkowe efekty kolorysty-
czne: 

- środek zasadowy IRSA Lauge:
przeźroczysty, biały, piaskowy, anty-
czny, jasnoszary i ciemnoszary.

- IRSA Basic Color:
bezbarwny, koniak/ wiśnia, niebieski, 
zielony, czerwony, pomarańczowy, 
żółty, biały, biały lazurowy, dąb, 
jasny brąz, jasny szary, ciemny sza-
ry, średnio szary, czarny, wenge, 
orzech. Oferujemy również kolory 
specjalne na zamówienie.

- olej barwiący IRSA Design Farböl:
czarny, biały, sosna, orzech, jasny 
szary, ciemny szary, piaskowy, dąb, 
brąz czerwony, wenge i bezbarwny. 
Oferujemy również kolory specjalne 
na zamówienie.

Wszystkie kolory IRSA BASIC CO-
LOR lub IRSA DESIGN FARBÖL 
mogą być ze sobą mieszane lub 
rozjaśniane wersję bezbarwną.

2K - HP-PLUS Oil bezbarwny

2K - HP-PLUS Oil przeźroczysty, 
naturalny (na zamówienie)

2K - HP-PLUS Oilpiaskowy 2K - HP-PLUS Oilbiały

2K - HP-PLUS Oil ciemnoszary

2K - HP-PLUS Oil brązowy czer-
wony (na zamówienie)

2K - HP-PLUS Oil orzech (na 
zamówienie) 

2K - HP-Oil PLUS Oil jasnoszary

2K - HP-PLUS Oil wengé 2K - HP-PLUS Oilczarny

INDIVIDUELLE GESTALUNGSMÖGLICHKEITEN



IRSA Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH 
An der Günz 15
D-86489 Deisenhausen 
Tel. +49 8282 8944-0 - info@irsa.de
www.irsa.de

PL  02/2014

[ Ihre professionelle Oberfläche ]

Ko
lo

ry
 p

rz
ed

st
aw

io
ne

 p
on

iże
j n

a 
dę

bi
e 

m
og

ą 
ni

ec
o 

ró
żn

ić 
się

 o
d 

ko
lo

ró
w

 rz
ec

zy
w

ist
yc

h,
 k

tó
re

 z
ale

żn
e 

są
 ró

w
ni

eż
 o

d 
st

os
ow

an
eg

o 
ga

tu
nk

u 
dr

ew
na

. 

Wskazówki ogólne:

Prawidłowa pielęgnacja i czyszczenie parkietu wymaga również za-
pewnienia odpowiednich warunków klimatycznych w pomieszczeniu: 
temperatura +20° C i 55 % względnej wilgotności powietrza.  Bard-
zo prosimy również o zapoznanie się ze wskazówkami dotyczącymi 
pielęgnacji podłóg olejowanych i woskowanych zawartych w instrukcji 
pielęgnacji. Instrukcja ta zawiera dokładny opis zastosowania środków 
pielęgnacyjnych i czyszczących oraz szczegółowe informacje dotyczące 
właściwości technicznych olejów i wosków IRSA. Generalnie zawsze 
należy najpierw wypróbować środek w mniej widocznym miejscu. Więcej 
informacji znajdziesz w technicznych kartach danych, na etykietach 
i w deklaracjach dla konkretnych produktów.  Pod adresem www.irsa.
de/download znajdziesz również dalsze informacje (deklaracje, instruk-
cje pielęgnacyjne, itd.). Zapoznaj się również z informacjami o lakierach 
wodnych i tradycyjnych powłokach IRSA, środkach pielęgnacyjnych i 
wyposażeniu dodatkowym.     

Autoryzowany przedstawiciel regionalny:

IRSA Lauge
100%

IRSA Basic
Color 
100%

IRSA Basic 
Color
np. 
50% 
bezbarwny /
50% kolor lub
80% bez-
barwny / 20% 
kolor

IRSA Design 
Farböl (olej)
100%

IRSA Design 
Farböl
 (olej) np. 
50% bezbarwny / 
50% kolor lub
80% bezbarwny / 
20% kolor

IRSA 2K HP-Plus Oil 
(olej) bezbarwny

4 4 4 4 4

IRSA 2K HP-Plus Oil 
(olej)50% bezbarwny, 
50% kolor

4 4 4 4 4

IRSA 2K HP-Plus Oil 
(olej)80% bezbarwny, 
20% kolor

4 4 4 4 4

Przygotowanie

 wstępne

Ochrona 
powierzchni


