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IRSA ПЛАТИНУМ ГРУНД ПЛЮС+ (IRSA Platinum Rollgrund Plus+)
Грунд за мече и четка на водна основа
за паркет, бамбукови  и дървени подове, OSB и стълби, които получават 
красиво,  топло  нагаряне,  не  оставя  следи  от  мече  и  предотвратява 
цветови сенки при дъб и бук

Основа/Форма на доставка:
IRSA ПЛАТИНУМ ГРУНД ПЛЮС+  е водна дисперзия, която се доставя като готов за употреба грунд за 
мече или четка за всички видове водни лакове от системата АКВА и системата ПЛАТИНУМ.

Области на приложение:
IRSA ПЛАТИНУМ ГРУНД ПЛЮС+ се нанася върху паркет, бамбукови и дървени подове, талашит и стълби 
с мече или четка. За екзотични дървета употребата му е с ограничени възможности, тоест само при ниско 
ниво на маслено съдържание (задължителна е пробна ръка). За тях препоръчваме IRSA Екзотик-Праймер.

Качества:
Много добро попълване на  порите  на  дървото  -  особено подходящ за  силно попиващи дървета  като 
например бук,  клен и ясен, които  не бива да бъдат шпакловани -  намалява страничното заключващо 
действие – постига се плътна, хомогенна повърхност – особено при дъб се постига топло нагаряне на 
дървото - лесна обработка - лек мирис – ниско съдържание на вредни вещества

Обработка:
IRSA ПЛАТИНУМ ГРУНД ПЛЮС+ да се разтърси добре преди употреба! Обработваемата площ трябва да 
бъде суха,  чиста, без следи от прах, масло, восък,  мазнина или други  остатъци. Препоръчва се –при 
нужда- на края площта да бъде шлифована с корн 120 (краен шлайф).

Грундиране:
1 път IRSA ПЛАТИНУМ ГРУНД ПЛЮС+ чрез лакиране с четка или чрез нанасяне с мече, разход - около 
100 грама/кв.м., според попиваемостта на дървото.

IRSA ПЛАТИНУМ  ГРУНД  може  да  бъде  и  шприцован.  За  допълнителна  информация  сме  на  Ваше 
разположение.

Съхнене: 
Време за съхнене след грундиране -  около 2 часа.

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. Доброто проветрение и вкарване на въздух в помещението са много важни.

Повърхността да не се шлифова   междинно след грундирането!  

Работни инструменти:
IRSA предлага за IRSA ПЛАТИНУМ ГРУНД ПЛЮС+ особено подходящи работни инструменти- IRSA Аква 
ролка, IRSA четка.
Внимание-  само при ползването на подходящи работни уреди  се постига максимален резултат.  След 
употреба уредите веднага да се изчистят с хартия или вестник и след това да се изплакнат добре с вода.

Температура на работа: Помещение/повърхност за обработка с IRSA ПЛАТИНУМ ГРУНД ПЛЮС+ да не 
са под + 15° C или над + 25°C.

Предпазни мерки:
Дори и при работа с грунд с ниско съдържание на вредни вещества да се спазват обичайните предпазни 
мерки.

Указания:  Да  се  пази  на  недостьпно  за  деца  място.  По  време  и  след  работа  помещението  да  се 
проветрява добре. Да не се вдишват изпаренията или получените при шприцоване мъгли. При докосване 
на очите или кожата- веднага измийте обилно 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.

Следните писмени специализирани указания за употребата на ИРСА 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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Класификация  за  опасност  от  замърсяване  на  водата: 1  (собствена  класификация –  слабо  вреден). 
Giscode: W3

Mоля  при  употреба  прочетете  указанията  върху  етикета  на  продукта!  На  професионалните 
потребители се предоставят Информационни листовки с мерки за сигурност.

Сьхранение: Да не се транпортира или сьхранява на температури под + 6°C или продьлжително време 
над +30°C. В оригинална неотворена опаковка срок на годност около половин година. Отворени опаковки 
да се затварят добре и да се употребяват при пьрва вьзможност.

Да се пази от студ.

VOC-класификация след 2007: Европейска директива 2004/42/2 А (i) 140; 140 гр/л < 62 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
Мобилен: + 359 888 473011/ + 359 885 959374
www.vema-en.com     
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