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IRSA BÜHNENLACK (lac pentru scenă),  acoperire neagră, ultramată, 
nereflectorizantă

Bază:
Monocomponent, impermeabilizant din răşină sintetică

Forma de livrare:
IRSA BUEHNENLACK (lac pentru scenă) este livrat ca impermeabilizant al lemnului, gata prelucrat pentru aplicare, în 
culoare negru ultramat.

Domeniu de utilizare:
pentru scene; studiouri fotografice

Caracteristici:
Prin ajustarea ultramată căderea luminii este întreruptă şi este evitată în mare măsură o oglindire respectiv reflectare a 
luminii.

Prelucrare:
IRSA BUEHNENLACK (lac pentru scenă) este utilizat ca grund şi strat final de acoperire.
Suprafaţa lemnoasă de impermeabilizat trebuie să fie uscată, curată şi fără praf, ulei, ceară, grăsime sau alte reziduuri.  
Înainte şi pe parcursul prelucrării amestecaţi bine materialul.
La esenţe de lemn moi cum ar fi brad, molid sau pin pot apărea scurgeri de răşină care pot conduce la întârzieri de 
uscare respectiv să afecteze aspectul. Înainte de impermeabilizare răşina se va spăla cu Diluant B.

Realizarea impermeabilizării/Consum:
Grunduire:
1 x IRSA BÜHNENLACK se aplică cu procedeu de roluire sau vopsire, cca. 100 – 130 g/m²
După aceea o polizare intermediară cu granulaţie 150.

Strat final de acoperire:
1 x IRSA BÜHNENLACK se aplică cu procedeu de roluire sau vopsire, cca. 100 – 130 g/m²
Înainte de impermeabilizarea de acoperire suprafaţa trebuie să fie uscată uniform.

Consum total: cca. 200 – 260 g/m²

Uscare:
După cca. 4 ore uscare ca praf. Se poate vopsi suplimentar după 24 de ore. Complet încărcabil după 9 – 10 zile.

Toţi timpii de uscare indicaţi se referă la condiţii normale (+20° C şi 55 % umiditate relativă). Umiditatea ridicată şi/sau 
temperatura scăzută precum şi consumul de material în exces întârzie uscarea. Se va avea în vedere şi o bună aerisire  
(totuşi fără curent).

Temperatura de prelucrare:
Spaţiu/bază şi IRSA BÜHNENLACK nu sub + 15° C

Diluant:
IRSA VERDÜENNUNG B.

Aparate de lucru:
IRSA oferă pentru IRSA BÜHNENLACK aparate de lucru perfect adecvate: IRSA MOHAIR-LACKROLLER (rolă de lac 
de mohair) sau IRSA STREICHBÜERSTE (perie de vopsit)
Indicaţie: Numai cu aparatele de lucru adecvate se realizează un rezultat ireproşabil.
Aparatele de lucru se vor curăţa imediat după utilizare cu hârtie de ziar sau altă hârtie similară absorbantă şi după  
aceea se curăţă cu diluant IRSA VERDÜNNUNG B.

Îngrijire şi curăţare:
Este permisă curăţarea pardoselii  impermeabilizate  doar  cu umiditate  în ceaţă  deoarece agenţii  de îngrijire  cresc  
strălucirea şi ar trebui luată în considerare oglindirea. Utilizaţi IRSA AQUA CLEANER 5000.

Consilierea noastră tehnică scrisă şi verbală referitoare la utilizare, pe baza încercărilor, se bazează cele mai bune cunoştinţe, dar este valabilă numai ca o indicaţie fără  
nici o obligaţie şi nu vă scuteşte de propria testare a caracteristicilor produselor livrate de noi pentru procesele şi scopurile avute în vedere de dumneavoastră. Utilizarea,  
aplicarea şi  prelucrarea produselor se  realizează în  afara posibilităţii  noastre de  control  şi  în  consecinţă  se află  în domeniul  dumneavoastră  de  responsabilitate.  
Bineînţeles că noi asigurăm pentru produsele noastre o calitate constantă şi conformă cu mostrele. O dată cu apariţia unei noi „Fişe de date tehnice” cea anterioară îşi  
pierde valabilitatea!
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Reparaţie rapidă:
Locurile deteriorate de pe suprafaţa dată cu IRSA Bühnenlack se tamponează cu pensula, respectiv se vopsesc cu 
IRSA Bühnenlack fără polizare. Stratul de reparaţie este după cca. 4 ore uscat pentru atingere şi poate fi din nou călcat.

Măsuri de precauţie:
Se vor respecta prescripţiile în legătură cu manipularea lichidelor inflamabile.
Vă rugăm să luaţi în considerare enunţurile R şi S, clasificarea periculozităţii de pe etichetele ambalajelor şi fişele cu 
date de siguranţă UE. Evitaţi flăcările deschise.

Capabilitate de depozitare:
Depozitaţi şi transportaţi la temperatură răcoroasă şi uscat. În ambalaj original nedeschis se poate depozita timp de 
cca. 1 an. Un ambalaj deschis se va închide bine şi se va utiliza complet cât de curând.

Marcajul VOC începând cu 2007: 2004/42/II A (i) 600; 500 g/l ≤ 500 g/l
Explicaţie:
2004/42 = Anul şi numărul directivei UE
/2 = Anexa 2
A = Partea A
( ) = Subcategorie de produs
---,--- g/l = Valoare limită Treapta 1 respectiv valoare limită Treapta 2 în g/l
< --- g/l = valoarea actuală VOC
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E-mail : office@grisco-construct.ro 

Consilierea noastră tehnică scrisă şi verbală referitoare la utilizare, pe baza încercărilor, se bazează cele mai bune cunoştinţe, dar este valabilă numai ca o indicaţie fără  
nici o obligaţie şi nu vă scuteşte de propria testare a caracteristicilor produselor livrate de noi pentru procesele şi scopurile avute în vedere de dumneavoastră. Utilizarea,  
aplicarea şi  prelucrarea produselor se  realizează în  afara posibilităţii  noastre de  control  şi  în  consecinţă  se află  în domeniul  dumneavoastră  de  responsabilitate.  
Bineînţeles că noi asigurăm pentru produsele noastre o calitate constantă şi conformă cu mostrele. O dată cu apariţia unei noi „Fişe de date tehnice” cea anterioară îşi  
pierde valabilitatea!


