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Convingerea unei 
protecii de durata,  
la cel mai inalt  
standard de calitate! 
Primul sistem de lacuri pe bază de 
apă,care poate fi supus traficului extrem 
începând cu a 3-a zi de la aplicare !
Stimate client,

De-a lungul deceniilor am dezvoltat şi 
fabricat produse de înaltă calitate care 
oferă o protecţie de lungă durată pentru 
lemnul din interior şi exterior sau în mod 
alternativ pardoselilor noi de scândură 
sau parchet. Chiar şi pardoselile vechi 
pot fi renovate astfel încât să strălu-
cească din nou cu o nouă faţă. 
Cu sistemul nou şi cuprinzător de la-
curi pe bază de apă IRSA PLATINUM 
vă prezentăm un concept de produs la 
cele mai înalte standarde de calitate. 
Rezultatul cercetărilor noastre,conectat 
la sugestiile valoroase ale clienţilor 
noştri,este un sistem ecologic de lacuri 
bazate pe apă având calităţi şi avantaje 
remarcabile. 
Sistemul de lacuri pe bază de apă IRSA 
PLATINUM este supus traficului ex-
trem în intervalul de la 3 până la max. 
5 zile, în funcţie de produs, întărit com-
plet, astfel încât suprafaţa sigilată după 
acest scurt interval de timp poate fi total 
încărcată. 
Gradul de rezistentă mecanică şi 
chimică,este deosebit şi comparabil 
cu sigilările ce conţin solvent. Pelicula 
de lac continuă este de asemenea in-
sensibilă la acţiunea apei timp de mai 
multe ore. Dârele negre ale tălpilor în-
călţămintei de cauciuc se îndepărtea-
ză uşor,fără să rămână nici un fel de 
urme de durată. Pentru toate gradele 
de strălucire lacurile pe bază de apă 
IRSA PLATINUM sunt foarte rezistente 
la zgâriere şi uzură. 
Configurare individuală a pardoselii: 
Pot fi obţinute variaţii optice prin diverse 
grade de strălucire, respectiv matisare. 
Deoarece lacurile pe bază de apă IRSA 
PLATINUM sunt rezistente la razele UV, 
straturile de lac rămân şi mai târziu fru-
mos luminoase şi nu capătă nici o tentă 
gălbuie. 
Pentru ca pardoseala dumneavoastră 
de parchet sau lemn să rămână frumoa-
să timp îndelungat trebuie să acordaţi o 

IRSA este partenerul dumneavoastră competent pentru lacuri pe bază de apă şi sigilări tradiţionale, 
uleiuri, ceară, agenţi de întreţinere şi accesorii pentru pardoseli de lemn, parchet şi plută.

atenţie deosebită unei întreţineri şi cu-
răţiri corecte. Sfaturi valoroase în acest 
sens găsiţi în instrucţiunile noastre de 
întreţinere a pardoselilor sigilate.
Noi recomandăm sistemele IRSA PLA-
TINUM rezistente la razele UV pentru 
lemnul de esenţă deschisă cum ar fi 
arţarul,frasinul dar şi pentru suprafeţe-
le de lemn, OSB sau bambus vopsite 
deschis cu IRSA Basic Color. La esenţe 
întunecate de lemn se utilizează IRSA 
Exotic Primer, pentru ca acestea să 
rămână închise la culoare un timp mai 
îndelungat şi să fie evitată cât se poate 
de mult în timp apariţia albirii. Dacă se 
grunduieşte cu IRSA Platinum Exotic 
Primer în loc de IRSA Rollgrund Plus, 
se obţine o intensificare şi mai puterni-
că a culorii lemnului. Dacă se utilizează 
IRSA Platinum lac de acoperire pe bază 
de apă, intensificarea culorii lemnului 
este foarte redusă.
Pentru umplerea rapidă şi ecologică a 
rosturilor este utilizat IRSA PLATINUM 
Aqua Kitt. Această soluţie chit de rosturi 
pe bază de apă este adecvată pentru 
toate tipurile de lemn, bambus şi plută. 
Cu o proporţie de solvent ce se află 
mult sub limita treptei 2 (valabilă în-
cepând cu 1.1.2010) a directivei VOC 
din 21.4.2004, am rămas fideli tradiţiei 
noastre de a produce produse ce prote-
jează mediul înconjurător. 

Întreţinerea şi curăţarea corectă pre-
lungesc considerabil durata de viaţă a 
suprafeţelor sigilate cu lac. În funcţie de 
gradul de strălucire sau matisare, ofe-
rim produse adecvate, astfel încât su-
prafeţele mate să şi rămână mate, iar 
optica de mat mătăsos să strălucească 
mătăsos un timp îndelungat. 

Vă dorim să vă bucuraţi mult de sigila-
rea prin lăcuire a pardoselilor de par-
chet şi lemn.

Echipa dumneavoastra IRSAPL
AT

IN
U

M
S

is
te

m
 d

e 
la

cu
ri 

pe
 b

az
ă 

de
 a

pă
 p

en
tru

 p
ar

ch
et

,
pa

rd
os

el
i d

in
 le

m
n 

şi
 b

am
bu

s,
 p

lă
ci

 O
S

B
, s

că
ri

Ihre professionelle Oberfläche



IRSA PLATINUM 
Aqua Kitt
IRSA Platinum Aqua Kitt este o dispersie apoasă pentru amestecul cu praful de la şlefuirea lemnului, bambusului 
respectiv a plutei.
Chitul de rosturi serveşte ca liant pentru praful de la şlefuirea lemnului, bambusului respectiv a plutei. Masa 
amestecată este utilizată pentru sigilarea rosturilor din parchet, lemn şi plută. Fără schimbarea culorii, o foarte 
bună capacitate de şlefuire şi o foarte bună putere de lipire caracterizează acest produs. În rost rămân puţine 
goluri remanente.

IRSA PLATINUM – Sistemul de lacuri pe bază de apă, pentru parchet, pluta, bambus, OSB sau conglomerat din lemn

IRSA PLATINUM 
Gel pentru şpăcluit

Gel pentru şpăcluire de bază şi intermediară.Utilizare dublă: Se foloseşte ca gel de şpăcluit pe bază de apă, gata 
de utilizare pentru grunduire (încleierea laterală se reduce) şi prin aplicare cu şpaclul între toate lacurile de acope-
rire pe bază de apă IRSA PLATINUM (leagă praful rezidual, umple suplimentar rosturile si porozitatea lemnului).

IRSA PLATINUM 
Rollgrund Plus +

Pentru grunduirea pardoselilor de parchet, lemn şi bambus, plăci OSB, precum şi a scărilor, care ar trebuie să-
şi menţină o frumoasă intensitate a nuanţei; poate fi sigilat cu toate lacurile de acoperire IRSA Platinum. IRSA 
Platinum Rollgrund Plus + reduce încleierea laterală a lamelelor de parchet si se aplică prin procedeul cu rola 
sau cu pensula.

IRSA PLATINUM Exotic Primer
Produs de grunduire cu rola sau pensula,gata de lucru, pe bază de apă, pentru toate lacurile de acoperire pe bază 
de apă, din gama IRSA PLATINUM. 
IRSA PLATINUM Exotic Primer este conceput special pentru podele închise la culoare şi nuanţe întunecate. 
Suprafaţa celorlaltor esenţe de lemn conţine o luminiscenţă frumoasă, naturală, chiar şi un timp îndelungat (com-
parabilă cu sigilările cu ulei, ceară, şi de aceea nu trebuie aplicat pe esenţe deschise, care trebuie să rămână 
strălucitoare un timp îndelungat).
Aderenţa este excepţională chiar şi pe esenţe exotice, cu conţinut mare de ulei.
În mod deosebit fisurarea albă neplăcută la rosturilor lemnelor supuse la sarcini grele este sensibil diminuată da-
torită grundului IRSA PLATINUM Exotic Primer. Sigilarea în continuare se realizează cu lacurile pe bază de apă 
IRSA PLATINUM adaptate la gradul de solicitare.

IRSA PLATINUM 3000, lac monocomponent pe bază de apă pentru par-
chet cu trafic intens Semimat şi Ultramat
Lac poliuretanic pe bază de apă, gata de utilizare. Pentru pardoseli de parchet, lemn şi bambus, plăci OSB şi 
scări cu trafic normal până la foarte intens. Întreţinerea în continuare se realizează cu IRSA Aqua Star (efect 
semilucios) sau IRSA Aqua Star R9 (diluat, efect mat).
IRSA PLATINUM 3000, lac monocomponent pe bază de apă pentru parchet, este rezistent la uzură şi zgâriere, şi 
prezintă un grad de umplere ridicat. Stratul de sigilare este foarte rezistent la UV si nu se îngălbeneşte. Pelicula 
de lac intărită este rezistentă la apă şi convinge prin buna sa stabilitate la substanţele chimice de uz casnic. IRSA 
PLATINUM 3000 este insensibil la urmele tocurilor de încălţăminte. Deoarece duritatea finală se atinge deja de la 
a 3-a zi de la aplicare,după această perioadă pardoseala poate fi încărcată cu trafic intens.
Domenii de utilizare: case, spaţii de locuit cu trafic, birouri, gradinite, etc…..

IRSA PLATINUM 3001, lac monocomponent pe bază de apă, pentru 
parchet cu trafic normal Semimat
Lac poliuretanic pe bază de apă, semimat, gata de utilizare. Pentru pardoseli de parchet, lemn şi bambus, plăci 
OSB cu trafic normal. Întreţinerea în continuare se realizează cu IRSA Aqua Star (auto-strălucitor) sau IRSA Aqua 
Star R9 (diluat, efect mat).
IRSA PLATINUM 3001 lac monocomponent pe bază de apă pentru parchet, este rezistent la uzură şi zgâriere şi 
prezintă un grad de umplere ridicat.Stratul de sigilare nu se îngălbeneşte si este rezistent la UV.Pelicula de lac 
întărită este rezistentă la apă şi convinge prin buna sa stabilitate la substanţele chimice de uz casnic. Consumul 
total se situează la cca. 360 g/m² straturi
Deoarece duritatea finală se atinge deja de la a 3-a zi, după această perioadă pardoseala poate fi încărcată cu 
trafic normal. Domeniu de utilizare: case si spaţii de locuit cu trafic normal.

IRSA PLATINUM Grunduri si Chituri:

IRSA PLATINUM Lacuri monocomponente pe bază de apă pentru parchet:

IRSA PLATINUM 3055 ultra lucios – trafic extrem 
Lac bicomponent pe bază de apă pentru parchet + Întăritor ISO 3055, ultra lucios

Lac bicomponent poliuretanic pe bază de apă pentru parc het (20 părţi lac : 1 parte întăritor).
Întreţinerea şi curăţarea se realizează cu IRSA Aqua Star.

Pentru pardoseli de parchet, lemn sau bambus şi trepte, cu trafic extrem. IRSA PLATINUM 3055 de înaltă strălu-
cire atrage atenţia prin deosebită sa rezistenţă la uzură şi zgâriere, şi prezintă un grad de umplere ridicat. Stratul 
de sigilare nu se îngălbeneşte la razele UV. Pelicula de lac intărită este rezistentă la apă şi după un timp mai 
îndelungat de acţiune a apei, şi convinge prin buna sa stabilitate la substanţele chimice de uz casnic.
IRSA PLATINUM 3055 este insensibil la urmele tocurilor de încălţăminte. Duritatea finală este începând de la cca. 
a 10-a zi, de la aplicare. Consumul total se situează la cel puţin 360 g/m2 straturi. De regulă trebuie executată o 
şlefuire intermediară cu granulatie 180-200, înainte de a aplica ultimul strat. Domenii de utilizare: pardoseli cu 
trafic extrem în clădiri publice, birouri, grădiniţe, scoli, restaurante, sali de spectacole, etc….

IRSA PLATINUM Lacuri bicomponente pe bază de apă pentru parchet:

IRSA PLATINUM 3010 semimat – trafic extrem 
Lac bicomponent pe bază de apă pentru parchet + Întăritor ISO, semimat

Lac bicomponent poliuretanic pe bază de apă pentru parchet, mat mătăsos (20 părţi lac : 1 parte întăritor).
Pentru pardoseli de parchet, lemn sau bambus, plăci OSB şi scări cu trafic extrem.
Testat conform DIN 18032, Partea 2, din această cauză adecvat şi pentru săli de gimnastică si sport. Întreţinerea 
în continuare ar trebui să se realizeze cu IRSA Aqua Star sau cu IRSA Aqua Star R9. IRSA PLATINUM 3010 lac 
bicomponent pe bază de apă pentru parchet, prezintă o deosebită rezistenţă la uzură şi zgâriere, precum şi un 
grad de umplere ridicat. Stratul de sigilare nu se îngălbeneşte. Lacul sigilat este rezistent la apă şi după un timp 
mai îndelungat de acţiune a apei, şi convinge prin buna sa stabilitate la substanţele chimice de uz casnic. IRSA 
PLATINUM 3010 este insensibil la urmele tocurilor de încălţăminte. Duritatea finală după 5 zile si poate fi supus 
traficului extrem. Domenii de utilizare : pardoseli cu trafic extrem în clădiri publice, birouri, grădiniţe, scoli, restau-
rante, sali de spectacole, săli de gimnastică şi sport.

IRSA PLATINUM 3030 ultramat – trafic extrem 
Lac bicomponent pe bază de apă pentru parchet + Duritate ISO, ultramat

Lac bicomponent poliuretanic pe bază de apă pentru parchet, aspect ultramat, aproape ca lemnul nefinisat re-
spectiv pluta nefinisată (20 părţi lac : 1 parte întăritor).
Pentru pardoseli de parchet, lemn sau bambus, plăci OSB şi scări, cu trafic extrem. Testat conform DIN 18032, 
Partea 2. Întreţinerea şi curăţarea se realizează cu IRSA Aqua Star R9 (diluat; acţionează mat). IRSA PLATINUM 
3030, lac bicomponent pe bază de apă pentru parchet, este foarte rezistent la uzură şi zgâriere, şi prezintă un 
grad de umplere ridicat. Stratul de sigilare nu se îngălbeneşte. Lacul sigilat este rezistent la apă şi după un timp 
mai îndelungat de acţiune a apei, şi convinge prin buna sa stabilitate la substanţele chimice de uz casnic.
IRSA PLATINUM 3030 este insensibil la urmele tocurilor de încălţăminte. Duritatea finală este după 5 zile si poate 
fi supus traficului extrem.
Domenii de utilizare: pardoseli cu trafic extrem în clădiri publice, birouri, grădiniţe, scoli, restaurante, sali de spec-
tacole, săli de gimnastică şi sport.

IRSA PLATINUM Întreţinere şi curăţare

IRSA Aqua Star 
întreținător strălucitor pentru pardoseli din parchet sigilate cu lac.

Când se foloseşte nediluat este protecţie de bază pentru lac, cu strălucire mătăsoasă. Diluat în apă de ştergere se 
utilizează ca agent de întreţinere pentru a curăţa fără lustruire concomitentă. Pentru aplicare se folosește mopul 
de întreţinere universala, IRSA Blitzboy, cu lavetă de ştergere aduce un rezultat optim.
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IRSA PLATINUM Întreţinere şi curăţare

IRSA Aqua Star R9, întreținător si curățitor cu efect mat antiderapant
Pentru pardoseli din lemn şi parchet,sigilate cu lac (în special pentru suprafeţe 
ultramate), unse cu ulei precum şi cu ulei/ceară; de asemenea pentru parchet 
prefabricat şi alte podele dure-elastice.

Este folosit ca agent de întreţinere şi curăţare în apa de ştergere pentru curăţenia de îngrijire curentă.
Testat conform DIN 18032, Partea 2, adecvat şi pentru săli de gimnastică şi sport (anti-alunecare).

IRSA Aqua Clean, curățitor si întreținător zilnic pentru parchet sau podele 
sigilate cu lac.

Diluat în apă de ştergere se utilizează ca agent de întreţinere pentru a curăţa fără lustruire concomitentă.
Pentru aplicare se foloseste mopul de întreţinere universal IRSA Blitzboy,cu lavetă de ştergere aduce un 
rezultat optim.

IRSA Kork Clean, curățitor si întreținător zilnic pentru pardoseli de plută, 
sigilate cu lac.

Diluat în apă de ştergere se utilizează ca agent de întreţinere pentru a curăţa fără lustruire concomitentă. 
Pentru aplicare se folosește mopul de întreţinere universala, IRSA Blitzboy, cu lavetă de ştergere aduce un 
rezultat optim.

IRSA Basic Cleaner G88, Curăţitor de bază (decapant),pentru pardoseli 
de lemn si parchet şi plută.

Dizolvă fără să afecteze mediul şi fără mirosuri neplăcute straturi de agenţi de întreţinere dificili şi degajează 
de murdărie de orice fel.

IRSA Aqua Cleaner 5000, Curățitor universal pentru parchet lăcuit sau uleiat.
Este adecvat pentru o precurăţare sau o curăţare intermediară rapidă de ex. a 
pardoselilor murdare sigilate respectiv de parchet dat cu ulei/ceruit, Prefabrica-
te din lemn, Plută, PVC, Linoleum, Piatră şi Cauciuc.

Produsul poate fi utilizat şi pentru curăţarea mobilierului de grădină sau acoperişurilor de lemn.
Întotdeauna se va efectua o aplicare de probă pe un loc care nu atrage atenţia. IRSA Aqua Cleaner 5000 
este compatibil cu toţi agenţii de întreţinere IRSA. 

Distribuitor autorizat IRSA în Romania:

Toţi timpii de uscare indicaţi se referă la +20° C şi 55 % umiditate relativa.

Vă rugăm ca pe lângă aceste informaţii să respectaţi indicaţiile de valoare din instrucţiunile noastre de între-
ţinere, textele etichetelor precum şi fişele tehnice de date. Puteţi să descărcaţi fişele cu date tehnice şi fişele 
cu date de siguranţă de pe www.irsa.de / download.

Vă rugăm să acordaţi atenţie şi informaţiilor noastre despre sigilările tradiţionale, uleiuri, ceruri, agenţi de 
întreţinere şi accesoriilor noastre pentru lemn, parchet şi plută.

Indicaţii generale:
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SC GRISCO CONSTRUCT SRL
Strada Grigore Gafencu, 
Nr. 78-84, Vila F2, Bucuresti, Sector 1. 
Tel: (004) 031.710.8757 
Fax: (004) 031.710.8759 
www.grisco-construct.ro


