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IRSA МЛЯКО ЗА ПОДРЪЖКА (IRSA Pflegemilch)
за подръжка на омаслени и/или овосъчени повърхности

Основа: IRSA Мляко за  подръжка е произведено от различни видове естествени восъци, естествени 
емуглатори и вода.

Области на приложение:
IRSA Мляко  за   подръжка  поддържа  и  защитава  омаслени  и/или  овосъчени  дървени  и  коркови 
повърхности, паркет, облицовки за таван и стени, врати, работни плотове, мебели и др. във вътрешното 
строителство.  За да остане Вашата повърхност по-дълго сатеново-гланцова и красива,  употребявайте 
редовно IRSA Мляко за подръжка.

Качества:
Без съдържание за разтворители – приятен мирис – високо концентрирано – поддържа – действа против 
подхлъзване – прави подовете стабилни за стъпване.

Подръжка: 
Силно замърсени повърхности да се  почистят  с  IRSA Сапунен  почиствател  според указанията  преди 
третиране с IRSA Мляко за подръжка. 

1. Работна стъпка:
Нанесете на тънък слой върху почистената с  IRSA Сапунен почиствател и суха повърхност разредено 
IRSA Мляко за подръжка (около 100мл в 10 литра вода) или в коцентриран вид.

Работни уреди: IRSA Блицбой с IRSA кърпа за забърсване (без микрофазер).

2. Работна стъпка:
След изсъхване (около  ½  час)  полирайте.  Гланцовият  ефект  може да  бъде увеличен  чрез  намалено 
добавяне на вода.

Работни уреди  :   IRSA Блицбой с IRSA кърпа за забърсване (без микрофазер) или еднодискова машина с 
бял пад.

Важни съвети:
 Докато повърхността е влажна да не се стъпва по нея и да не се забърсва повторно.
 Упорити или участъкови замърсявания отстранете целенасочено с IRSA Сапунен почиствател.

Съхранение: Да не се транспортира или съхранява на температури под + 6°C. Отворени опаковки да се 
затварят добре и да се употребяват при първа възможност.

Независимо дали в домашни или обществени помещения, IRSA Мляко за подръжка предлага правилната 
защита за всяка повърхност. По този начин се предотвратява ранно изхабяване на пода и се запазва по-
дълго време неговата красота.

Моля съблюдавайте и съобразете употребата с нашите указания за подръжка и съответните технически 
листа на IRSA Линия Натура.

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/

