
Технически лист 12/2006

IRSA МАСЛО ЗА ПОДРЪЖКА (IRSA Pflegeöl)
Област на приложение: За поддържане на нормални до силно замърсени омаслени дървени, бамбукови 
и коркови дървени повърхности във вътрешното строителство, които не са овосъчавани. IRSA Масло за 
подръжка се прилага едновременно за почистване и поддръжка на обработените с масла повърхности (да 
се предприемат пробни ръце).

Указания за  работа/  необходима подготовка:  Пясък  и  др.  (абразивни материали)  се  отстраняват  с 
прахосмукачка, метла или моп. Особено мръсни повърхности се измиват с IRSA Сапунен почиствател или 
с IRSA Основен почиствател Г88 и след това се оставят да съхнат най-малко 24 часа. 

Така ще поддържате оптимално повърхността (честотата е според оптиката):
Ръчно поддържане:
Много силните замърсявания първо се изсушават или се отстраняват с IRSA Сапунен почиствател. Добре 
разклатеното  IRSA Масло за подръжка се поставя върху  IRSA Маслена кърпа добре дозирано и сухата 
повърхност  се  забърсва.  IRSA Масло за  подръжка  може да  се  по  желание  да  се  нанася  директно  и 
равномерно върху сухата повърхност (при по-голямо замърсяване, матова, леко сива оптика). След 10 
минути време на действие IRSA Масло за подръжка да се масажира с IRSA Блицбой и бежов пад до сухо. 

Машинна поддръжка с еднодискова машина:
Много силни замърсявания първо се изсушават и се отстраняват с  IRSA Сапунен почиствател. Добре 
разклатеното  IRSA Масло за подръжка се нанася равномерно върху  сухата повърхност.  След това се 
масажира до сухо с еднодисковата машина и бежовия пад. Замърсяванията се отстраняват веднага с 
кърпа, която няма влакна или IRSA Кърпа (поставя се под зеления пад/ еднодисковата  машина).

Моля да имате предвид: Ако се появят матови или точковидни петна, те трябва да се обработят с IRSA – 
кърпата,  бежовия  пад  или  IRSA Масло  за  подръжка.  Върху  повърхността  не  бива да  остане влажен 
маслен  филм  или  маслени  опръсквания.  Образуването  на  филм  от  IRSA Масло  за  подръжка  не  е 
желателно. Внимавайте за добро проветряване! По повърхността не бива да се стъпва докато върху IRSA 
Масло за подръжка не се виждат следи!  Кислородът и температурата над 18°C ускоряват процеса на 
съхнене.  Времето  за  съхнене  е  най-малко  6  часа  (при  20°C С  и  55%  влажност  на  въздуха).  След 
изсъхването повърхността да се полира (с бял пад). 

Допълнително  омасляване:  По  време  на  процеса  на  почистване  с  IRSA Сапунен  почиствател  се 
отстранява не само замърсяването, а и  IRSA Маслото от повърхността. Затова повърхността може да 
бъде допълнително омаслявана,  напр.  когато  дървото  изглежда  прекалено сиво  или матово,  както  и 
замърсено.  За  това  допълнително  омасляване  трябва  да  се  използва  IRSA –Маслото,  което  е  било 
използвано при първоначалната обработка. Моля съобразете употребата с Информационния лист с мерки 
за сигурност и Техническите листа на продуктите, както и етикетите.

За  дългосрочно  съхраняване  на  дървения  под  моля  прочетете  Указанията  на  IRSA за  подръжка  и 
почистване на омаслени и овосъчени повърхности.

Стойности на разхода за обработка с IRSA Масло за подръжка: Според метода на работа около 10-25 
мл/кв. м., т.е. около ½ л IRSA Масло за подръжка е достатъчно за 20 кв. м. омаслена площ. 

Съхранение: При добре затворени опаковки около 10 месеца.

Предупредителни указания:  Мокрите парцали, падове и др. работни принадлежности се съхраняват в 
затворени резервоари. Маслото/восъкът заедно с праха от шлифоването, парцалите  и др. да се намокрят 
с  вода  или  да  се  съхраняват  в  затворена  кофа  –  в  противен  случай  съществува  опасност  от 
самозапалване.

Обозначение: Класификация за опасност от замърсяване на водата: 1 (собствена класификация – слабо 
вреден),  Giscode Ö60,  UBA 16440310.  Допълнителна  информация  ще  намерите  върху  етикета  на 
опаковката и в 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/

