
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 Star R9 
 
Засіб за доглядом і очищенням покритих напівматовим чи матовим лаком, маслом або воском поверхонь,.таких як дерев’я-
ні, паркетні і коркові підлоги, готовий паркет, підлоги з ПВХ та лінолеуму, гумові покриття, а також підлоги спортивних залів 
покриті напівматовим чи матовим лаком.

Властивості:
є засобом за доглядом і очищенням – надає поверхні стійкість від ковзання, зменшує супротив тертя ковзання, відповідає  
стандартам DIN 18032, частина 2 – надає поверхні стійкість до зношування – запобігає нашарування одного захисного шару 
на інший, завдяки чому ступінь блиску не збільшується  –  продукція на водній основі.

Первинна обробка засобом:
Щойно лакована підлога повинна повністю висохнути, а шар лаку затвердіти  і Лише після цього наноситься рівномірним 
тонким шаром  засіб IRSA Aqua Star R9 в розчинному вигляді (~ 50-100 мл на 10 л чистої води). Підлогу слід протирати добре 
викрученою ганчіркою. Полірувати підлогу не потрібно.

Поточне очищення:  
В першу чергу почистити поверхню підлоги від піску і бруду універсальною машиною з очищення підлог IRSA Blitzboy або 
мітлою. Потім, в залежності від навантаження на покриття підлоги, розчинити в 10 літрах чистої води ~ 50-100 мл засобу IRSA 
Aqua Star R9. Витирати поверхню добре викрученою ганчіркою. Полірувати підлогу не потрібно.

До відома: 
Рекомендуємо працювати двома відрами: одне для розчину з IRSA Aqua Star R9, інше з чистою водою, щоб викручувати ган-
чірку. Не ходити по підлозі доки зовсім не висохне поверхня. Під час очищення підлоги  уникати утворенню калюж. Очищення 
і догляд за підлогою слід робити виключно ледь вологою ганчіркою.

Увага: 
Зберігати в недоступних для дітей місцях.
Дотримуватися запобіжних заходів, вказані під час роботи з хімікатами.
Зробивши запит, професіонали можуть отримати паспорт з техніки безпеки.
Склад: менше 5 % неіонних ПАВ, орто-феніл фенолу, сіль натрію, бензизот і азол інон, метил ізот і азолінон.
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