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Olej pielęgnacyjny IRSA Pflegeöl

Zastosowanie:
Do pielęgnacji  nie woskowanych powierzchni  olejowanych z drewna,  bambusa, cotto  i  korka narażonych na 
obciążenia normalne i duże obciążenia w obszarach wewnętrznych. Olej IRSA Pflegeöl może być używany do 
jednoczesnej pielęgnacji i czyszczenia powierzchni olejowanych (wykonać próbę).

Instrukcja użycia / niezbędne przygotowania:
Piasek i inne podobne zanieczyszczenia (o działaniu ściernym) usunąć za pomocą odkurzacza, miotły lub innego 
narzędzia.  Szczególnie  zabrudzone powierzchnie wyczyścić  środkiem IRSA Seifenreiniger  lub IRSA G 88,  a 
następnie poczekać co najmniej 24 godziny, aż podłoga wyschnie.

Optymalna pielęgnacja powierzchni (częstotliwość w zależności od wyglądu):

Pielęgnacja  ręczna:  Bardzo  silne  zabrudzenia  najpierw  wyczyścić  lub  usunąć  środkiem  IRSA 
Seifenreiniger.  Dobrze  wymieszany  olej  nanieść  w  odpowiednio  dopasowanej  ilości  na  wstępnie 
zaimpregnowaną szmatkę  IRSA Öltuch  i  wytrzeć  wysuszoną powierzchnię.  Olej  IRSA Pflegeöl  w 
zależności  od  potrzeby  (znaczne  zabrudzenia,  matowy,  szarawy  wygląd)  nanosić  również  w 
odpowiednich  dawkach  bezpośrednio  na  suchą  powierzchnię  na,  a  następnie  równomiernie 
rozprowadzić. Po 10 minutach ewentualny nadmiar oleju wetrzeć do sucha za pomocą IRSA Blitzboy i  
beżowego padu.  

Maszynowa pielęgnacja za pomocą maszyny jednotarczowej
Bardzo silne zabrudzenia należy najpierw wysuszyć lub usunąć używając środka IRSA Seifenreiniger. Nanieść 
dobrze wymieszany IRSA Pflegeöl w niewielkiej, odpowiednio dobranej ilości na suchą powierzchnię, a następnie 
wetrzeć go do sucha za pomocą maszyny i beżowego padu. Przy szczególnie silnym zabrudzeniu użyć zielonego 
padu.  Brud usunąć zaraz po rozpuszczeniu chłonną,  niestrzępiącą się  szmatką Fliestuch lub szmatką IRSA 
Öltuch (np. podłożoną pod zielony pad / maszynę jednotarczową).

Uwaga:  Jeżeli  występują  matowe,  wytarte  wskutek  chodzenia  miejsca  lub  punktowe  plamy,  to  wystarczy 
przetrzeć tylko te miejsca szmatką IRSA Öltuch / beżowym padem i olejem IRSA Pflegeöl. Na powierzchni nie 
powinna pozostawać wilgotna  powłoka olejowa ani ślady rozchlapanego oleju! Tworzenie powłoki oleju IRSA 
Pflegeöl  nie  jest  pożądane.  Należy  zapewnić  dobrą  wentylację.  Nie  wchodzić  na  podłogę do  czasu,  aż  po 
wchłonięciu oleju na powierzchni nie będzie widocznych śladów chodzenia. Tlen i temperatura powyżej +18°C są 
czynnikami  przyspieszającymi  proces  schnięcia.  Czas  schnięcia  oleju  naniesionego  w  czystej  postaci  
bezpośrednio na powierzchnię wynosi minimum 6 godzin (w temp. +20° C i przy wilgotności względnej powietrza 
55 %). W czasie schnięcia powierzchnię należy wypolerować (biały pad).

Późniejsze dodatkowe olejowanie:
W trackie czyszczenia za pomocą IRSA Seifenreiniger z powierzchni usuwany jest nie tylko brud, lecz z czasem 
również olej IRSA. Dlatego w razie potrzeby należy dodatkowo naolejować, np. wtedy, gdy drewno wygląda szaro 
lub zbyt matowo i stało się zbyt podatne na brudzenie. Do tego celu należy używać tego oleju, którym podłoga  
była natarta wcześniej. Należy stosować się do informacji podanych na odpowiedniej karcie danych technicznych 
oraz etykietach dołączonych do opakowania danego produktu.

Aby przez długi czas utrzymać dobrą jakość, należy postępować zgodnie z instrukcją pielęgnacji IRSA dla 
powierzchni olejowanych i woskowanych!

Zużycie oleju podczas pielęgnacji podłóg (wartości empiryczne):
W zależności od metody nanoszenia ok. 10 - 25 ml / m², tzn. ½ litra oleju IRSA Pflegeöl wystarcza na ponad 20  
m² powierzchni.

Udzielamy pisemnych i ustnych rad w zakresie techniki użytkowej na podstawie doświadczeń według naszej najlepszej wiedzy. Są one jednak  
tylko niewiążącymi wskazówkami i nie zwalnia klienta z badania dostarczanych przez nas produktów we własnym zakresie odnośnie planowanych 
metod  i  celów.  Zastosowanie  i  obróbka  produktów  odbywa się  poza  naszą  kontrolą  i  dlatego pełną  odpowiedzialność  ponosi  użytkownik.  
Oczywiście gwarantujemy stałą jakość naszych produktów, odpowiadającą jakości wzorów. Wraz z ukazaniem się nowej „Instrukcji technicznej“  
poprzednia przestaje obowiązywać!
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Przechowywanie: Trwałość w szczelnie zamkniętym opakowaniu wynosi ok. 10 miesięcy.

Ostrzeżenie
Nasączone szmatki, pady i inne narzędzia przechowywać w zamkniętych pojemnikach. Olej / wosk w połączeniu 
z pyłem szlifierskim, szmatkami płóciennymi itp.  zwilżyć wodą lub przechowywać w zamykanym wiadrze lub 
poddać  utylizacji  zgodnie  z  zasadami  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego.  W  przeciwnym  razie  istnieje 
niebezpieczeństwo samozapłonu.

Wskazówka:
Klasa zagrożenia wody 1, kod GIS Ö60, UBA 16440310
Więcej informacji można znaleźć na etykiecie dołączonej do opakowania i karcie charakterystyki produktu.
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