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IRSA UV-БЛОКЕР (IRSA UV-Blocker)

• Без съдържание на разтворители – за вън и вътре
• Срещу потъмняване и пожълтяване на дървото
• Подобрява плътността на дървото

Основа/Форма на доставка:
IRSA UV-БЛОКЕР се доставя в формата на готов за употреба грунд за естествено отразяващите светлината 
водни лакове, лакове и маслата IRSA.

Области на приложение:
IRSA UV-БЛОКЕР защитава дълги години дървото от потъмняване или пожълтяване- при светли дърва като 
например бреза, елха, клен, смърч и предимно при бор. Подобрява плътността на дървото и удължава неговия 
живот.  Промени  в  цвета  на  дървото  поради  различно  падане/  излагане  на  светлина  поради  поставяне  на 
мебели,  килими,  тавани и  облицовки  за  стени,  градински и  дървени къщи както и  други  дървета  навън се 
намаляват почти винаги до минимум. При червеникави дървета (например дърво от роза) може да се получи 
изсветляване, на различни повърхностти се отразява различно. Препоръчва се пробна ръка.

Качества:  Без съдържание на разтворители – намалява ествственото потъмняване на дървото – ограничава 
свойствата на дървото да се свива,  да се подува и да нацепва –  удължава  дълготрайността на дървото – 
действа защитно срещу UV-лъчи и съответно срещу потъмняване на дървото

Обработка:
Обработваемата  площ  трябва  да  бъде  суха,  чиста,  без  следи  от  прах,  масло,  восък,  мазнина  или  други 
остатъци. При възстановяването на вече пожълтели дърва повърхността да се шлифова до светлата част на 
дървото. Преди и по време на работата с IRSA UV-БЛОКЕР продукът да се разбърва добре. Нанасянето върху 
повърхността може да се извърши с мече, четка, чрез шприцоване или потапяне. IRSA UV-БЛОКЕР се нанася на 
всички  страни  на  дървото.  IRSAUV-БЛОКЕР  може  да  се  обработва  и  индустриално  (на  поточни  линии). 
Температурата при работа с  IRSA UV-БЛОКЕР да не е под  + 8°C. Обработеното дърво може веднага да се 
подрежда на купчини без да залепва. След изсъхването на IRSA UV-БЛОКЕР повърхността да се третира със 
съответните масла IRSA, естествено отразяващите светлината водни лакове, като например с IRSA Платинум 
или  другите  лакови  системи  IRSA.  Моля  консултирайте  се  преди  употреба  според  индивидуалните  си 
предпочитания и правете винаги пробна ръка с продукта. За външната употреба върху застрашени от гъбички и 
мухъл дърва да се нанасе една ръка IRSA Импрегниращ грунд преди крайната ръка лак.

Разход:
Според вида и попиваемостта на повърхността - около 40 - 100 мл/кв. м.

Съхнене:  Според попиваемостта на дървото,  влажността на въздуха и температурата –  около 12-14 часа. 
Посочените  данни  се  отнасят  за  идеални  условия,  тоест  около  (+  20°C и  55  % относителна  влажност  на 
въздуха).

Работни инструменти: IRSA Мече Мохер, IRSA Четка, уред за щприцоване. Указание: Само при употребата 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, евентуално да се използва допълнително и сапун.

Предпазни мерки:  При работа с  IRSA UV-БЛОКЕР помещението да се проветрява добре. Да не се излива в 
канализацията. Да се пази на недостъпно за деца място. Да се спазват обичайните предпазни мерки при работа 
с химикали.

Сьхранение:
Да  се  транпортира  или  съхранява  на  сухо  и  хладно  място,  на  температури  не под  +  8°C.  В  оригинална 
неотворена  опаковка  срок  на  годност  няколко  години.  Отворени  опаковки  да  се  затварят  добре  и  да  се 
употребяват при първа вьзможност.

Обозначение за опасност: Продуктът не подлежи на класификация като опасен продукт. Giscode: Ö10

Mоля при употреба прочетете съответните Технически листовки и указания на маслата и лаковете 
IRSA.

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 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!

http://www.vema-en.com/

