
Технически лист 5/2001

IRSA ТЕЧЕН КИТ (IRSA Holzkittlösung)
Смес за шпакловане на фуги за смесване с дървено брашно или дървени 
трици

Основа: Нитроцелулозна смес със съдържание на разтворители.

Области на употреба: IRSA Течен кит служи като свързващо вещество за дървено брашно и трици, които 
трябва да бъдат чисти от восък или лак.  За първо шпакловане на паркети и дървени подове или за 
запълване на фуги (най-добре с трици от корн 100-120).

Качества: Много добри свързващи и залепващи качества – бързо съхнене – голяма твърдост - удобен за 
шлифоване - лесна обработка - много малко пропадане на фугите - може да бъде употребен върху всички 
видове IRSA грундове, както и IRSA масла и восъци

Обработка:  IRSA Течен кит да се обърка с  дървено брашно или трици (корн 100/120)  до хомогенна, 
пастовидна и подходяща за шпакловане смес и да се нанесе с шпакла. Техниката на нанасяне трябва да 
бъде така извършена, че по възможност да бъдат попълвани само фугите.

Разход: Около 40 до 100 грама/ m², според големината на фугите, да се нанася пестеливо.

Разреждане: Да не се разрежда. Ако сместа за шпакловане стане прекалено гъста, да се разреди с IRSA 
Течен кит.

Съхнене/Шлифоване: Време за съхнене на повърхността до подходяща за шлифоване – след около 10-
15 минути.

Посочените на времена на съхнене се отнасят до нормални условия (+ 20°C и 55 % относителна влажност 
на  вьздуха).  По-висока  влажност  на  въздуха  и  по-ниски  температури  могат  да  удължат  времето  за 
съхнене.

Работни инструменти: IRSA предлага за IRSA Течен кит особено подходящи работни инструменти- IRSA 
шпакла Рапид. След употреба уредите веднага да се изчистят с хартия или вестник и след това основно с 
IRSA Специален разредител.

Температура на работа: Помещение/повърхност за обработка и IRSA Течен кит да не са под + 15° C.

Указания:  Да  се  пази  на  недостьпно  за  деца  място.  По  време  и  след  работа  помещението  да  се 
проветрява добре. Да не се вдишват изпаренията. При докосване на очите или кожата е нужно обилно 
измиване  с  вода.  Да  не  се  излива  в  канализацията,  в  естествени  води  или  на  земя.  Само  напьлно 
употребени и празни опаковки да се предават за рециклиране.
Обозначение: Класификация за опасност от замърсяване на водата: 1 (собствена класификация – слабо 
вреден). Giscode: G2

Съхранение: В оригинална неотворена опаковка срок на годност около 1 година. Отворени опаковки да се 
затварят добре и да се употребяват при първа вьзможност.

Предпазни мерки: Да се спазват нормалните препазни мерки при работа с запалими вещества.

Moля съобразете употребата с  R- и  S-указанията и класифицирането за клас на опастност върху 
етикетите на продуктите и прочете Информационните листа с мерки за сигурност.

Вносител: ВЕМА-ЕН ООД 1700София
Тел/ Факс: + 359 2 86221251
Мобилен: + 359 888 473011/ + 359 885 959374
www.vema-en.com     

Следните писмени специализирани указания за употребата на IRSA  продукти са  резултати от нашия личен опит и знания, но важат 
само като необвързващ съвет и не Ви освобождават от собственоръчна проба според полето и целите за действие или техника на 
употреба, които желаете да приложите на от нас произведените продукти. Прилагането, употребата и обработката на продуктите се 
извършва извън нашите възможности за контрол и поради тази причина остават в полето на Вашата лична отговорност. Разбира се, ние 
Ви предоставяме винаги еднакви по качество и готови за мостри продукти. С издаването на нов „Технически лист“ предишната версия 
губи валидност!

http://www.vema-en.com/

