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IRSA ИНДУСТРИАЛНО МАСЛО High-Solid (IRSA Industrie Hartöl High-Solid)
за машинна обработка, за паркет и дървени повърхности

Основа:  Индустриално масло  IRSA е особено стабилна система,  която съдържа само естествени масла, не 
съдържа разтворители и е абсолютно екологичен и безопасен продукт.  Индустриалното масло  High-Solid на 
IRSA не съдържа никакви отровни или биоцидни съставки, готово е за обработка и в течно състояние.

Цветове:  Предлага се в следните цветови тонове: безцветен, коняк/ череша, светло сив, черен, бял и венге. 
Други тонове- при запитване.

Област на приложение:  IRSA Индустриално масло  High-Solid е специално разработено и предназначено за 
машинна/индустриална употреба (с разливане с мече и с шприцоване). Този продукт е универсален за всички 
нормално до много силно натоварени твърди, меки или екзотични дърва във вътрешното строителство, като 
например  паркетини,  готов  паркет,  дюшеме,  стълби,  работни  плотове,  первази  на  прозорци,  дърва  за 
производство на мебели и др.

Качества: Не съдържа разтворители - екологично-безопасен продукт – не съдържа смола – междинният шлайф 
отпада  –  отблъсква  отлично  вода  и  замърсявания  –  много  добра  уплътняваща  способност  –  регулира 
влажността - придава блясък на дървените повърхности – импрегнира – защитава – поддържа – подчертава 
естествената  структура  на  дървото  –  не  нагаря  дървото  (не  потъмнява)  и  не  го  пожълтява  -   подчертава 
характера на естествената консистенция на дървото

Обработка:  Дървото  трябва  да  е  равномерно  изциклено  (краен  шлиф  150)  и  да  е  почистено  от  всякакви 
остатъци от прах, замърсяване, мазнини или др. Влажността на дървото не бива да надвишава 9 +/-1%. IRSA 
Индустриално масло  High-Solid може да се нанесе с мече. След нанасянето на  IRSA Индустриалното масло 
High-Solid да се изчака 5 минути и веднага след това маслото да се втрие с полиране с помощта на бял пад или 
кожено-сезална четка докато изчезнат остатъците.  Веднага след това дървото или паркетът могат да бъдат 
опаковани и комплектовани.

Разход (грама/ кв.м.):

клен бук дъб ясен
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(структура
)

смърч

Паркетни 
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гр/кв.м.
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гр/кв.м.
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Мебели 
(шлайф 
шкурка 400)

08 – 15 
гр/кв.м.

18 – 25 
гр/кв.м.

08 – 15 
гр/кв.м.

08 – 15 
гр/кв.м. --------- 08 – 15 

гр/кв.м.

Подръжка и почистване: Заключителното почистване след приключване на строителните работи се извършва 
бързо и лесно с IRSA Масло за подръжка, което се нанася с разпръскване на тънък слой и след кратко изчакване 
се втрива/полира с бежов пад. По този начин дървената пора се запълва още по-пълноценно с масло. При много 
силни  замърсявания  изчистете  повърхността  предварително  с  IRSA  Сапунен  почиствател  (с  много  добре 
изстискан моп). Бъдещата редовна подръжка и почистване се извършват с IRSA Масло за подръжка и Маслени 
кърпи (с Блицбой) или IRSA Сапунен почиствател (отблъсква мазнини).

Моля съблюдавайте нашите указания за подръжка и почистване на омаслени и овосъчени повърхности, 
Техническите листовки и етикетите на продуктите. 

Важно: Посочените данни за разход са само относителни стойности. Точното количество зависи от шлайфа на 
повърхността и вида и произхода на дървото и трябва да се установи на място. След нанасянето на материала 
на повърхността не бива да остава влажен филм от  IRSA Индустриално масло  High-Solid.  Образуването на 
филмово покритие е неправилно и нежелателно.

Период на съхнене:
Според попивателната способност на дървото,  температурата,  влажността на въздуха и дървото съхненето 
може да продължи между 2 и 3 дни.

Съхранение: В оригинална, неотворена опаковка маслото се съхранява много години на хладно и сухо място и 
складиране (без минусови температури).

Предупредителни указания:
Напоени с продукта парцали, кърпи, падове и др. работни принадлежности да се съхраняват в добре затворени 
резервоари. Кърпи от масло/восък, които са били в контакт с прахта от шлифоването да се намокрят с вода или 
да се съхраняват в затворена кофа и да се изхвърлят според изискванията за противопожарна безопасност– в 
противен случай съществува опасност от самозапалване.
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!
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