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IRSA PLATINUM ROLLGRUND PLUS+
Grund pe bază de apă,pentru aplicarea cu rola sau cu pensula de ex. pentru pardoseli din parchet din lemn european ş i bambus,
plăci OSB, şi scări sau trepte la care urmează  să se efectueze o intensificare caldă  a culorii- fără urme de aplicare a rolei sau 
umbre de culoare în cazul grunduirii lemnului de artar, brad ş i fag.

Bază/formă de livrare :
Grundul IRSA PLATINUM Rollgrund Plus +, este o dispersie apoasă  ce se livrează ca grund gata pentru prelucrat,pentru aplicare cu rola sau cu pensula,  
pentru toate lacurile de acoperire IRSA PLATINUM.

Domeniul de utilizare :
IRSA PLATINUM Rollgrund Plus + se utilizează , la pardoseli din parchet de lemn ş i de bambus sau pentru trepte din lemn ,ca grunduire cu rola sau cu  
pensula. Pentru esenţele exotice este adecvat doar condiţ ionat şi anume în cazul unui conţ inut redus de ulei (se recomandă  o aplicare de probă). Vă 
recomandăm ca alternativă  IRSA Platinum Exotic - Primer sau IRSA Uni Primer AL( alcohol based ).

Caracteristici :
Nu ingălbeneşte suprafata •umplere foarte bună  a porilor •deosebit de adecvat în cazul lemnului puternic absorbant, ca de ex. fag, arţ ar, frasin sau brad 
care nu urmează  să fie şpăcluite •reduce efectul de încleiere laterală  a lamelelor •realizează  o suprafaţă saturată, omogenă ca aspect •îndeosebi în cazul  
lemnului de stejar se realizează  o intensificare caldă  a culorii lemnului •prelucrare facilă  •cu miros foarte redus •cu conţ inut foarte redus de substanţe 
poluante •emisii foarte scă zute .

Prelucrare :
Înainte de fiecare utilizare, agitaţ i puternic IRSA PLATINUM Rollgrund Plus + ! Suprafaţ a de lemn care urmează  să fie grunduită  trebuie să fie curată şi fără 
reziduuri de praf, ulei, ceară , grăsimi sau altele. Recomandă m să efectuaţi o şlefuire a suprafeţelor cu materiale de ş lefuit, respectiv cu plasa abrazivă  de 
granulaţie 120 (şlefuire de finisare).

Aplicare :
Aplicaţi un strat de grund IRSA PLATINUM Rollgrund Plus + ,în procedeul de aplicare cu rola sau cu pensula; cca. 100 g/mp în funcţ ie de capacitatea de 
absorbţie a lemnului.
Grundul IRSA PLATINUM Rollgrund Plus + poate fi aplicat ş i prin pulverizare.Vă  oferim cu plăcere consultanţă pentru cazurile individuale.

Uscare :
Timpul de uscare pentru grunduire este de cca. 2 ore. Timpii de uscare sunt specificaţ i relativ la condiţ iile normale de lucru( +20° C ş i umiditate relativă  a 
aerului de 55% RH). O umiditate mare a aerului ş i temperatura scăzută vor întârzia uscarea. Trebuie să  se acorde atenţie unei bune ventilări a spatiului de 
lucru (însă fără curenţi de aer).
Atentie - grundul nu se ş lefuieste !!!

Scule de lucru :
IRSA vă oferă pentru aplicarea IRSA PLATINUM Rollgrund Plus + ,scule de lucru adecvate gen rolă  IRSA Aqua, pensulă  IRSA. Indicaţ ie : numai cu sculele 
de lucru adecvate se vor putea obţ ine rezultate ireproşabile.Imediat după  utilizare, efectuaţ i o curăţare preliminară  a sculelor de lucru cu hârtie de ziar sau  
cu o hârtie absorbantă  similară, iar apoi spălaţi-le temeinic cu apă  curată. Materiale de şlefuit (benzi, role, discuri, coli), gră tare abrazive ş i paduri, în toate 
tipurile de execuţ ie, pot fi achiziţ ionate de la IRSA.

Temperatura de prelucrare : 
temperatura încăperii/pardoselii ş i a grundului IRSA PLATINUM Rollgrund Plus + trebuie să  nu fie sub +15°C respectiv peste + 25° C.

Măsuri de precauţie :
Şi în cazul prelucră rii grundurilor cu conţ inut redus de substanţe poluante trebuie respectate mă surile de precauţ ie uzuale ca cele de mai jos :
Nu păstraţi produsul,la îndemâna copiilor. În timpul prelucră rii şi ulterior acesteia, asiguraţ i o aerisire temeinică  a spatiului de lucru. Nu inhalaţ i ceaţa de 
vaporizare. 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 de  
consum sau în sol. Nu predaţ i pentru reciclare decât ambalajele complet goale. Resturile de lac neuscate vor fi predate la centrul de colectare pentru  
vopsele uzate.
Clasa de pericol de poluare a apelor 1. Cod GIS: W3+.

Vă rugăm să respectaţi instrucţiunile de pe eticheta produsului IRSA PLATINUM Rollgrund Plus + !

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 !!!
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Capacitatea de depozitare :
Nu depozitaţi şi nu transportaţ i produsul la temperaturi sub +6°C ş i nici o perioadă  mai îndelungată  la peste +30°C .În ambalajul original  
nedesfăcut,produsul poate fi păstrat min.12 luni. Închideţ i bine ambalajele care au fost desfă cute şi consumaţi produsul în cel mai scurt timp . Protejaţ i 
produsul împotriva frigului.

Marcaj VOC (compuşi organici volatili) începând din 2007 : 
2004/42/2 A(i)140;140 g/l <62 g/l

Explicaţie: 
2004/42 = Anul şi numărul directivei UE.
/2 = Anexa 2. 
A = Partea A.
()     = Subcategoria de produs.
---;--- g/l     = Valoare limită  treapta 1, respectiv valoare limită  treapta a 2-a în g/l.
< --- g/l     = Valoarea VOC curentă .
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