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IRSA ПЛАТИНУМ ЕКЗОТИК ПРАЙМЕР (IRSA PLATINUM EXOTIC PRIMER)
Грунд за мече и четка на водна основа за дърво. Специално за екзотични 
дърва,  за  тъмно  оцветени  подове  и  за  топло  нагаряне  (предотвратява 
дългосрочно избледняването на дървото)
Предотвратява бялото сцепление на дървото.

Основа/Форма на доставка: IRSA ПЛАТИНУМ ЕКЗОТИК ПРАЙМЕР е воден, готов за употреба грунд за 
четка и мече за покриващи лакове на водна основа.

Области на приложение:
IRSA ПЛАТИНУМ ЕКЗОТИК ПРАЙМЕР се употребява например върху паркет, дървени подове или стълби. 
Този грунд е разработен специално за екзотични дърва, но е много подходящ и за тъмно оцветени дърва 
и всички други. С нанасянето на IRSA ПЛАТИНУМ ЕКЗОТИК ПРАЙМЕР дървената повърхност получава 
красиво топло нагаряне, което може да бъде сравнено с нагарянето,  което се получава от лакове на 
основата на изкуствена смола или алкидни лакове. Поради това, че този грунд не отразява естествено 
светлината, е важно да се употребява при светли дърва само ако се желае нагаряне като при лакове на 
основата на изкуствена смола или алкидни лакове. Слепването на грунда е превъзходно дори при дърва 
със силно съдържание на масленост. Особено нежеланото т. нар. бяло сцепление на фугите на силно 
работещи дърва се намалява с  употребата  на  IRSA ПЛАТИНУМ ЕКЗОТИК ПРАЙМЕР. Да се направи 
пробна ръка преди употреба.

Качества:
Много добро попълване на фугите – намалява страничното залепващо действие – постига се плътна, 
хомогенна повърхност – особено при екзотични дърва се постига топло нагаряне на дървото – лесна 
обработка – лек мирис – ниско съдържание на вредни вещества.

Обработка:
IRSA ПЛАТИНУМ ЕКЗОТИК ПРАЙМЕР да се  разбърка  добре преди  всяка  употреба!  Обработваемата 
площ  трябва  да  бъде  суха,  чиста,  без  следи  от  прах,  масло,  восък,  мазнина  или  други  остатъци. 
Препоръчва се крайно циклене на повърхността с шкурка или мрежа 120.

Грундиране:
1 път се нанася  IRSA ПЛАТИНУМ ЕКЗОТИК ПРАЙМЕР с мече или четка, разход около 100 грама/кв.м. 
според попиваемостта на дървото. 
Лакирането след това се съобразява с степента на натоварване на повърхността и се извършва с воден 
лак от системата ПЛАТИНУМ.

Съхнене: Времето за съхнене на грунда- около 2 часа.

Посочените на времена на съхнене се отнасят до нормални условия (около  + 20°C и 55% относителна 
влажност  на  вьздуха).  По-висока  влажност  на  въздуха  и  по-ниски  температури  могат  да  удължат 
съхненето. Доброто и редовно проветрение в помещението (без течение) са много важни.

Да не се извършва междинно циклене след грундирането  !  

Работни инструменти:  IRSA Мече Аква,  IRSA Четка. Указание: Само при работа с подходящи работни 
уреди  може  да  се  постигне  безупречно  лакирана  повърхност.  След  употреба  уредите  веднага  да  се 
почистят с хартия или вестник и след това да се измият обилно с вода.

Температура:
Помещение/повърхност и IRSA ПЛАТИНУМ ЕКЗОТИК ПРАЙМЕР да не са под + 15°C и над + 30°C.

Сьхранение:
Да не се съхранява и транспортира на температури под +6°C или по-продължително време над +30°C. В 
оригинална неотворена опаковка  срок  на годност  около  ½  година.  Отворени опаковки  да се  затварят 
добре и да се употребяват при първа възможност. Да се пази от студ.

Предпазни мерки:
Да се съхранява на недостъпно за деца място.  Преди и след работа с продукта  помещението да се 
проветрява добре и редовно. Да не се вдишват изпаренията. При допир с очите и кожата да се измие 

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!



веднага обилно с вода. Да не се излива в канализацията, да не се излива в отпадъчни или повърхностни 
води. Само напълно празни опаковки да се предават за рециклиране. 

Моля  при  употреба  съобразете  с  указанията  върху  етикета  на  IRSA ПЛАТИНУМ  ЕКЗОТИК 
ПРАЙМЕР!

Класификация  за  опасност  от  замърсяване  на  водата: 1  (собствена  класификация –  слабо  вреден). 
Giscode: W3. На професионални потребители се предлага Информационна листовка с мерки за сигурност 
на продукта.

VOC-класификация след 2007: Европейска директива 2004/42/2 А (i) 140; 140 гр/л < 100 гр/л
Обозначение:
2004/42 Година и номер на европейската директива
/2 Приложение 2
А Част А
() Категория на продукта
-;- гр/л Граница на стойностите 1. степен и граница на стойностите 2.степен в гр/л
< -- гр/л актуални VOC –стойности

Вносител: ВЕМА-ЕН ООД 1700София
Тел/ Факс: + 359 2 86221251
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