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IRSA ВЪНШНО МАСЛО ЗА ДЪРВО (IRSA Wood-Oil)
Специално за дърва навън, например подове на външни тераси, дървени покриви, градински 
мебели и др.

Състав: Съдържа облагородени естествени масла от слънчоглед, соя, дървена смола, рапица, кобалтови и 
калциеви сапуни, деароматизирани въглеводороди, метално-оксидни пигменти и други.

Цветове: Безцветен, папирусно-бял, пясъчно-сив, платинено-сив, гълъбово-син, лиственица, медено-кафяв, 
пурпурно-червен/биволска кръв.

Области на приложение/Свойства: IRSA Масло за дърво защитава екзотични дърва както и дуглазия, робиния, 
лиственица, бор, смърч, кедър и др. IRSA Масло за дърво съдържа устойчиви и на атмосферни влияния масла и 
микро-финни пигменти. По този начин се блокират успешно UV-лъчите, дървената повърхност отблъсква много 
добре  вода,  дървото  се  предпазва  от  разрушение  (предотвратява  се  образуването  на  пукнатини  поради 
набъбване  или  свиване  на  дървото).  IRSA Масло  за  дърво  не  съдържа  отровни  съставки,  биологично 
разграждаемо е и след изсъхване без мирис. Повърхността остава с отворени пори, дишаща и може да бъде 
импрегнирана частично и без междинен шлайф. Да се прави винаги пробна ръка преди употреба.

Области на приложение:  IRSA Масло за дърво защитава и облагородява нови или възстановени благородни 
дърва във външното строителство. Употребата му е многостранна- например при подове на тераси, дървени 
покриви, градински мебели, облицовки на сгради, врати, градински къщи, балкони, огради, играчки, профилни 
дъски и много други. За защита от синя плесен и гниене при меки дърва да се направи предварителна обработка 
с IRSA Импрегниращ грунд.

Обработка:  Обработваемата площ трябва да бъде суха, чиста, с добра попиваща способност, без следи от 
прах. Мазнина, водорасли и други да се отстранят предварително с IRSA Аква Клийнер 5000. Плътни покривни 
системи като например затварящи порите стари покрития лак да се премахнат предварително чрез шлифоване 
или изгаряне. IRSA Масло за дърво да се разбърка или разтърси добре и да се нанесе на тънък пласт с четка 
върху голата, необработена повърхност докато дървото попива без да се образува филм, около 2-3 пъти (около 
50мл/кв.м.) като се спазва време за съхнене между отделните ръце от около 12 часа. IRSA Масло за дърво може 
да се шприцова или да се нанася чрез потапчне във вана. Влажността на дървото не бива да надвишава 12%. 
Температурата по време на работа да не е под +8°C. Работните инструменти да се почистят с IRSA Разредител 
Б  или  сапунена  вода.  Ако  се  употребяват  няколко  опаковки  заедно  IRSA Масло  за  дърво  да  се  смесят 
предварително в голям съд. 

При допълнителна обработка на дървени повърхности  IRSA Масло за дърво може да бъде нанасено и върху 
всички предишни пластове, ако те са подходящи и повърхността може да поеме продукта. В противен случай 
повърхността да се шлифова. Нанасянето на IRSA Масло за дърво да се предприеме по горе-посочения подход. 
Действа различно на различни повърхности. Винаги да се правят пробни ръце.

Стойности на разхода: 1 литър е достатъчен за около 20 кв. м. на ръка = 50мл/кв.м. на ръка.

Съхнене: 12 - 24 часа. Посочените на времена на съхнене се отнасят до идеални условия (около + 20°C и 55 % 
относителна влажност на вьздуха).

Съхранение:  В  оригинална  опаковка  се  съхранява  много  години  на  хладно,  сухо  място  без  минусови 
температури (не под + 6°C). Отворени опаковки да се затварят добре и да се употребяват при първа вьзможност. 
Да се пази от измръзване.

Съвети за сигурна употреба: IRSA Масло за дърво не бива да попада в ръцете на деца. Не бива да попада в 
канализацията,  отпадъчни води,  естествени резервоари или водоеми.  При допир с  кожата или очите  да се 
изплакне веднага обилно с чиста вода. Само напълно изразходвани опаковки да се предават за рециклиране. 
Неизсъхнали остатъци да се предават като специални отпадъци.

На  професионалните  потребители  се  предлагат  Информационни  листа  с  мерки  за  сигурност.  Да  се 
спазват обичайните мерки за сигурност при работа с химикали.

Обозначение:  Класификация  за  опасност  от  замърсяване  на  водата: 1  (собствена  класификация  -  слабо 
вреден), Giscode Ö 60.

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/

