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IRSA HOLZKITTLÖSUNG – Universal
Soluţie chit ,pentru esente de lemn european ş i exotic. Masă de şpaclu pentru rosturi ,cu conţ inut de solvenţi, pentru 
amestecarea cu făină de lemn sau praf de şlefuit.

Bază / Ambalare : Soluţie de nitroceluloză  ,cu conţinut de 89% solvenţ i - ambalat in bidoane din metal de 10L.

Domenii de utilizare :
Soluţia IRSA HOLZKITTLÖSUNG serveş te ca liant pentru fă ina de lemn sau praful de la ş lefuit ,care trebuie să  nu conţină ceară sau vopsea. Este conceput  
pentru şpăcluirea pardoselilor de parchet sau a podelelor din lemn ,respectiv pentru astuparea rosturilor de la parchetul nou sau vechi( se face un  
amestec ,cu praf de ş lefuit de granulaţ ie 100 sau 120, de la masina de ş lefuit marginea ).

Caracteristici :
- Aderenţă mare in rosturi . 
- Uscare ultra rapidă  si duritate mare. 
- Calităţi foarte bune de şlefuire si prelucrare uş oară.
- Tasare foarte redusă  în rost în timpul uscării ,în funcţ ie de mărimea rosturilor. 
- Se poate aplica pe el orice grund ,lac sau ulei marca IRSA. 
- Se poate aplica si la rosturi mai mari de 2 mm ,in conditiile aplicarii in doua 

sau mai multe straturi,in functie de marimea rostului.

Consum si Aplicare :
40 până la 100g/mp,în funcţ ie de mărimea rosturilor .Aplicati pe cât de puţ in posibil. Amestecati IRSA HOLZKITTLÖSUNG ,cu praful rezultat in urma slefuirii  
cu abraziv de 120 ,folosind acelasi tip de lemn ca si cel ce urmeaza a fi sigilat .Aplicati pasta obtinuta ,cu spatula din otel inoxidabil ,pe toata suprafata de  
lucru intr-unul sau mai multe straturi,in functie de marimea rostului.

Diluare :
Utilizaţi produsul nediluat. În cazul în care masa de ş paclu devine prea groasă , subțiați din nou cu soluţie de chit IRSA HOLZKITTLÖSUNG.

Uscare/capacitatea de ş lefuire :
Suprafaţa pe care s-a aplicat masa de şpaclu poate fi ş lefuită după cca. 10 - 15 minute .Timpul de uscare este indicat relativ la condiţ iile normale ale 
mediului ambiant(+ 20°C ş i umiditate relativă  a aerului de 55 %).

Echipamente de lucru :
IRSA oferă pentru soluţ ia de chit HOLZKITTLÖSUNG ,echipamente de lucru speciale - ş paclul IRSA RAPIDSPACHTEL.Imediat după  utilizare ,curăţaţi 
echipamentele de lucru cu hârtie de ziar sau o cârpă  absorbantă  similară,iar apoi curăţaţi-le temeinic cu diluant special.

Temperatura de prelucrare :
Temperatura încăperii ,suportului ş i cea a soluţiei de chit IRSA HOLZKITTLÖSUNG ,trebuie să  nu fie mai mică de + 15°C.

Indicaţii :
Nu păstraţi produsul la îndemâna copiilor.Continut ridicat de solvent.Inflamabil. Solventii din acest produs pot forma vapori explozivi.Nu fumati si nu inhalati  
vapori.În timpul prelucră rii şi ulterior acesteia asiguraţ i o aerisire temeinică  a spatiului de lucru.În cazul contactului cu ochii sau pielea,clă tiţi imediat cu apă  
curată.Nu este permis ca produsul să  ajungă în sistemul de canalizare, în ape curgă toare sau în sol. Nu predaţ i pentru reciclare decât ambalaje complet  
goale .Resturi ce nu sunt uscate trebuie predate la centre de colectare a vopselelor uzate.Clasa de pericol de contaminare a apelor 1. Cod GIS : G2

Capacitate de depozitare :
In ambalajul original nedesfă cut poate fi păstrat cca. 2 ani .Închideţ i bine ambalajele care au fost desfă cute şi consumaţi produsul într-un timp cât mai scurt.

Măsuri de precauţie :
respectaţi reglementările privitoare la manipularea substanţ elor inflamabile .Vă  rugăm să respectaţ i instrucţ iunile ,textele R+S ,clasificarea materialelor  
periculoase din fişa de date de siguranţă şi eticheta produsului.

Notă : IRSA HOLZKITTLOSUNG contine aprox. 89% solvent !!! Produsele pe baza de solvent pentru
parchet ,sunt din ce in ce mai restrictionate !!! De aceea,vă  recomandăm să folosiţi produsele
pe bază de apă de la IRSA GmbH( gama Platinum Line ).

Kontakt: RO / Grisco Construct srl , Bucuresti Grigore Gafencu , nr. 78-84 ,Sector 1 Tel . (004) 031.710.87.57 / 58 / 59 
E-mail : office@grisco-construct.ro

Consilierea noastră  verbală şi scrisă bazată pe testele profesionale efectuate sunt valabile doar ca sugestii cu caracter neobligatoriu ş i nu vă exonerează  de 
testarea proprie a produselor furnizate de că tre noi asupra aplicabilită ţii acestora la procedurile ş i obiectivele preconizate. Aplicarea,utilizarea ş i prelucrarea 
produselor se produc în afara posibilită ţilor noastre de control ş i prin urmare ,sunt în întregime responsabilitatea dvs. Desigur că  noi garantăm calitatea 
exemplară şi constantă a produselor noastre .Odată  cu apariţia acestei noi "Fişe tehnice" ,cea anterioară  îşi pierde valabilitatea !!!


