
Вище перераховані дані, отримані на основі нашого досвіду,  є лише рекомендацією. Ви, як споживач, не звільняєтеся від обов’язку перевірити продукт на його придатність для виробництва 
запланованих робіт. Виробник не має можливості контролювати виконання робіт з використанням його продукції. За якість виконання робіт, відповідальність несе виключно споживач. Ми 
гарантуємо високий рівень і стабільність якості нашої продукції. З появою нової технічної анотації колишня стає не дійсною.

Технічний паспорт                          

IRSA AQUA KORK PLUS – поліуретановий лак на водній основі для коркових поверхонь 
громадських об’єктів
Для нормального навантаження

Основа/форма поставки:
готовий до застосування напівматовий поліуретановий лак на водній основі, виготовлений з урахуванням екологічних вимог: 
вміст органічних розчинників – менше 9%. 

Область застосування:
IRSA AQUA KORK PLUS – поліуретановий лак на водній основі, може бути використаний для покриттів коркових підлог, 
які піддаються нормальному навантаженню, а також для коркових покриттів інтер’єрів таких , як наприклад: ресторани, 
дитячі садки, кухні, ванні кімнати, IRSA AQUA KORK PLUS підходить також для пофарбованих чи лакованих коркових плит 
(обов’язково виконувати вказівки постачальника корку і завжди слід наносити пробний шар для перевірки зчеплення між 
шарами).

Для запобігання надходження Танину, необхідно спробувати застосувати і проконтролювати IRSA ISO-PRIMER до того, як 
наносити лак.
Будь ласка, прийміть до уваги інформацію технічних листів щодо IRSA ISO-PRIMER.

Властивості:
високоякісні поліуретанові компоненти, екологічно чистий, висока зносостійкість, не жовтіє, високо еластичний, зберігає 
світлий відтінок корку, високий вміст поліуретанів, легке застосування, перешкоджає виступу Танину і набуханню в деяких 
видів корку, швидке висихання, кінцева твердість настає через 5 днів, після чого поверхня може піддаватися повному 
навантаженню, висока стійкість до побутової хімії, слабкий запах, стійкий до впливу води.

Спосіб застосування:
Перед початком виконання робіт IRSA AQUA KORK PLUS потрібно добре збовтати! IRSA AQUA KORK PLUS може бути 
використаний як в якості ґрунтівки, так і в якості кінцевого покриття. Перед покриттям коркова поверхня має бути чистою, 
вільною від пилу, олії, воску, жиру і залишків будь-яких інших субстанцій. Якщо необхідна ґрунтовна очистка, ми рекомендуємо 
використати IRSA G88 (дивіться технічну інформацію до IRSA G88). Шліфування поверхні корку виконується шліфувальним 
папером чи шліфувальною решіткою зернистістю 100-120 ( кінцеве шліфування).

Схема нанесения /розхід:
Грунтівка
1 шар IRSA AQUA KORK PLUS наноситься валиком; ~ 100 г/м2

Кінцеве покриття:
Нанести валиком 2-3 шари лаку IRSA AQUA KORK PLUS ; ~ 130 г/кв.м на один шар.
IRSA AQUA KORK PLUS може бути також нанесений методом розпилення. Якщо виникають питання, звертайтеся до нас за 
індивідуальною консультацією.

Загальний розхід (грунтівка + кінцеве покриття): мінімально 360 г/м2.
Після нанесення грунтівки не потрібно робити проміжне шліфування. Проміжне шліфування (абразив/шліфувальна решітка 
зернистістю 120) виконується лише перед нанесенням останнього шару (кінцевим покриттям).

Час висихання:
Після нанесення грунтівка ~ 2 години. Кожний шар кінцевого покриття ~ 2-4 години, але не більше 12 годин. В іншому випадку 
необхідно матувати  (зернистість 120).
Можна обережно ходити по підлозі, котра була полакована,  ~ через 10-14 годин, повне навантаження (заносити меблі, 
накривати килими) через 5 днів. Чим більш дбайливе буде ставлення до нещодавно покритої лаком підлоги в перші дні, тим 
більш довговічним буде це покриття. Вказаний час висихання розрахований на процес висихання за нормальних умов (+20° 
C і 55 % відносної вологи). Висока вологість повітря і низькі температури уповільнюють процес висихання. В таких випадках 
потрібно забезпечити приміщення достатнім надходженням повітря або добру циркуляцію повітря, але запобігати протягу.
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Робочий інструмент:
Для робіт з лаками на водній основі серії IRSA Platinum компанія IRSA пропонує оптимально підібраний інструмент: шпатель 
з нержавіючого матеріалу IRSA Rapidspachtel, валик IRSA Aqua Roller, шітку IRSA Streichburste.

Абразивний матеріал:
(шліфувальні стрічки, рулони, диски, листи), шліфувальні решітки і пади можна придбати у компанії IRSA.

Температура під час виконання робіт: Температура приміщення, поверхні і лаку IRSA Aqua Kork Plus повинна 
бути не нижча +15° С і не перевищувати +30° C.

Догляд/очистка:
Для догляду за поверхнями рекомендуємо використовувати засіб IRSA Kork Clean. Починати догляд слід не скоріше ніж через 
3-5 днів після нанесення кінцевого покриття. Для видалення сильних забруднень і для базової очистки використовувати засіб 
IRSA Grundreiniger G88. Зробивши запит, Ви можете отримати наші комплекти за доглядом.

До відома: 
Використовуючи продукцію інших компаній або не правильне виконання робіт, відповідальність за якість виконання  таких 
робіт компанія не несе.

Загальні вказівки:
У деяких видів корку можливе набухання грануляту при використанні водних лаків . Така реакція натурального продукту  
пов’язана з його виробництвом і не впливає на якість покриття підлоги. Корок, який здатен набухати, рекомендується 
наносити тонкий шар грунтівки з подальшим нічним висиханням підлоги.

До відома:
Зберігати в недоступних для дітей місцях. До і під час виконання робіт необхідно слідкувати за тим, щоб приміщення було 
добре провітреним. Не вдихати пари, котрі виникають під час розпилення. Працювати в масці. При попаданні в очі чи на 
шкіру, необхідно добре помити ці місця водою. Не допускати попадання в каналізацію, водоймища чи грунт.  Утилізувати 
лише пусту тару. Рідкі залишки здаються в пунктах прийому старих лакофарбових матеріалів.
Код системи інформації про вміст в продукції шкідливих речовин: Giscode W3+.

Умови зберігання:
Зберігати і транспортувати при температурі не нижче +6° С. Зберігати і транспортувати при температурі, не вище +30° C, 
Термін зберігання і закритій оригінальній упаковці - рік. Відкриту тару слід добре закрити і як можна швидше використати.

Зберігати від холоду!

Маркування згідно VOC-ID, приписана з 2007 р.
VOC-ID.: 2004/42/2 A (i) 140; 140 г/л < 100 г/л

Пояснення:
2004/42 – рік прийняття і  № положення, прийнятого ЄС
/2 – додаток 2
А – частина А
() – підкатегорія продукту
---,--- г/л – максимально можлива концентрація 1 або 2 степені
< --- г/л – фактичний вміст речовин згідно VOC
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