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IRSA NATURA HÅRDOLIE
til parket- og træoverflader, bambus og kork

Kontrolcertifikat/testresultater:
Migrationsegenskaber: Grænseværdierne i henhold til EN 71-3 blev overholdt for alle elementer.
Spyt-  og svedægthed: Ved kontakt  med spyt-  og svedstimulerende stoffer  i  henhold til  DIN V 53160 blev der  ikke konstateret  en  
afsmitning af farvestoffer.

Basis:
IRSA NATURA HÅRDOLIE  indeholder forædlede, naturlige olier, er fri for opløsningsmidler, byggemiljømæssigt ufarligt og indeholder ingen giftige eller  
biocide aktive stoffer. 

Leveringstilstand:
IRSA NATURA HÅRDOLIE er klar til brug og flydende.

Anvendelse:
IRSA NATURA HÅRDOLIE  kan anvendes universelt til alle hårde, bløde eller eksotiske træsorter samt til bambus og kork til indretning, der udsættes for  
normal til kraftig slitage, f.eks. parket, gulvbrædder, industriparket, træbrolægning, trapper, arbejdsflader, reoler, vindueskarme, limtræ.

Egenskaber:
meget god let fremhævelse af træets udseende   fri for opløsningsmidler   byggemiljømæssigt ufarlig   meget nem forarbejdning   uden harpiks   
slibningen mellem to påføringer bortfalder   vand- og smudsafvisende  god indtrængningsevne   virker fugtighedsregulerende   giver træoverfladen  
glans  imprægnerer beskytter  plejer træets årer fremhæves  det naturlige materiale træs karakter  fremhæves

Forudsatte betingelser:
Træet skal være slebet ensartet (afsluttende slibning korn 100/120, til den afsluttende slibning kan ved lavt absorberende underlag som f.eks bambus  
også vælges korn 80)og være tør og fri for rester som f.eks. støv, smuds, fedt. Træfugtigheden bør ikke være højere end 15 %. Støvsuges, må ikke tørres  
med en fugtig klud! Brug evt. IRSA antistatiske klude / IRSA Blitzboy for at fjerne træstøv.

Bemærk:
Massivt limede eller finerede træsorter optager olie forskelligt, herved kan der opstå afvigelser i farven. Sørg for at oliebehandle prøvestykker!

Arbejdsvejledning til parket, gulvbrædder, arbejdsplader, m.m.:
1. arbejdstrin
IRSA NATURA HÅRDOLIE påføres ensartet vådt i vådt, indtil træet er fuldstændig mættet. Gentag proceduren, indtil olien står på overfladen og skinner  
ensartet vådt og blankt (rul/stryg tørre steder, der opstår, efter med olie). Under arbejdsgangen kan fladen betrædes med rene sko. Forbrug: ca. 100 - 200  
g/m2.
2. arbejdstrin
Efter ca. 45 minutter tørres den overskydende olie godt op med IRSA NATURA HÅRDOLIE GULVVISKER. Den olie, der i givet fald er tilbage, gnides  
straks ind i træoverfladen med enkeltskivemaskinen og den beigefarvede IRSA Superpad eller med en rystepudser og den beigefarvede IRSA håndpad,  
så der ikke længere er IRSA NATURA HÅRDOLIE på overfladen. 
3. arbejdstrin
Fladens slidstyrke forbedres, hvis den efterpoleres med den hvide pad efter ca. 24 timer.
(4). arbejdstrin (efterfølgende påføring af IRSA NATURA HÅRDVOKS)
Hvis gulvet skal voksbehandles med flydende IRSA NATURA HÅRDVOKS - kan anbefales ved overflader, der er udsat for stærk slitage - kan det ske 3  
dage efter påføring af IRSA NATURA HÅRDOLIE.  

Arbejdsvejledning til endetræsparket, træbrolægningsgulve trægulve med en stærk sugeevne, som f.eks. dæmpet bøgetræ
Fordi endetræsparket og træbrolægningsgulve har en stor sugeevne på grund af kapillarstrukturen, mange samlinger, fuger og også revner, kan disse  
gulve og gulve med en stor sugeevne ikke mættes med en enkelt behandling med IRSA NATURA HÅRDOLIE. IRSA NATURA HÅRDOLIE skal påføres i  
flere arbejdsgange med tilstrækkelig tørretid mellem påføringerne, så hver påføring af IRSA NATURA HÅRDOLIE kan nå at tørre og trænge ind. En enkelt  
påføring af IRSA NATURA HÅRDOLIE trækker ned i træ med stor sugeevne og mætter derfor ikke træet nok op til overfladen - resultatet er en større  
modtagelighed for smuds.

1. arbejdstrin
Skab et arbejdsområde på ca. 40 m2. Påfør IRSA NATURA HÅRDOLIE ensartet på overfladen, så den ser våd og blank ud. Efterbehandl 2-3 x med IRSA  
NATURA HÅRDOLIE med 10. minutters mellemrum mellem hver behandling. Under arbejdsgangen kan fladen betrædes med rene sko.

Vores anvendelsestekniske rådgivning i skrift og tale og som er baseret på forsøg, sker efter bedste evne. Det er dog kun en uforpligtende oplysning og  
fratager dig ikke ansvaret for selv at kontrollere, om de af os leverede produkter er egnet til de påtænkte procedurer og anvendelsesformål. Produkternes  
anvendelse, brug og bearbejdning sker uden for vores mulighed for kontrol  og sker derfor udelukkende på dit  ansvar. Vi garanterer selvfølgelig  vores  
produkters prøvekonforme og ensartede kvalitet.
Ved udgivelsen af et nyt "Teknisk datablad" bliver det foregående ugyldigt.
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Forbrug: ca. 100 – 120 g/m2 pr. påføring.

2. arbejdstrin
Efter ca. 20 minutter tørres den overskydende olie godt op med IRSA NATURA HÅRDOLIE GULVVISKER. Den olie, der i givet fald er tilbage, gnides  
straks  maskinelt  ind i  træoverfladen med enkeltskivemaskinen/den beigefarvede Superpad,  så  der  ikke  længere  er  IRSA NATURA HÅRDOLIE på  
overfladen.
3. arbejdstrin
Efter en første påkrævede tørretid på mindst 12 timer, hvor olien trækker ned i træets struktur, foretages endnu en behandling med IRSA NATURA  
HÅRDOLE som beskrevet under 1. og 2..
4. arbejdstrin
Efter en anden tørretid på mindst 12 timer foretages en tredje behandling med IRSA NATURA HÅRDOLIE, hvor man nu skal være særdeles opmærksom  
på den mulige sugeevne af det stærkt sugende underlag, som allerede er blevet grundet to gange. Hvis der stadig optræder tørre steder i større omfang,  
skal der udføres 2 til 3 efterbehandlinger med ca. 10 minutters mellemrum, så træet mættes fuldstændigt med IRSA NATURA HÅRDOLIE. Hvis IRSA  
NATURA HÅRDOLIE herefter bliver liggende i store flader, fjernes den overskydende olie godt med IRA NATURA HÅRDOLIE GULVVISKER, og resten  
gnides straks ind i træet med en enkeltskivemaskine/den beigefarvede Superpad.
5. arbejdstrin
Fladens slidstyrke forbedres, hvis den efterpoleres med den hvide pad efter en tørretid på ca. 12 timer. 
Samlet forbrug alt efter træsort og beskaffenhed: op til 480 g/m2.
(6). arbejdstrin (efterbehandles med IRSA NATURA HÅRDVOKS)
 Hvis gulvet skal voksbehandles med flydende IRSA NATURA HÅRDVOKS - kan anbefales ved overflader, der er udsat for stærk slitage - kan det ske 3  
dage efter påføring af IRSA NATURA HÅRDOLIE. Påfør ca. 30 g/m2 IRSA NATURA HÅRDVOKS, poleres maskinelt med en hvid pad straks efter tørring.  
Læs etiketten hhv. det tekniske datablad.

Vigtig:
Efter hvert af disse arbejdstrin må der ikke være noget tyndt fugtigt (blankt) lag af IRSA NATURA HÅRDOLIE på fladen. Dannelse af et tyndt lag er  
ukorrekt og uønsket. 

Tørring: 
Inden for 24 timer efter behandlingen kan man kun gå forsigtigt på fladen (f.eks. med sokker), den kan belastet fuldt ud (lægge gulvtæppe, stille møbler)  
efter ca. 7 - 10 dage. Hvis tildækning er nødvendig, må der kun anvendes bølgepap (den bølgede side opad), og ikke folie for ikke at hindre ilttilførslen.  
Oliebehandlede gulves holdbarhed og værdi er stærkt afhængig af at de skånes i de første dage efter behandlingen!

De anførte tørretider gælder for normale betingelser (+20° C und 55 % rel. luftfugtighed). Høj luftfugtighed og lav temperatur forsinker tørringen. Sørg for  
god ventilation (dog ikke træk).

Arbejdsredskaber: 
IRSA tilbyder særligt egnede arbejdsredskaber til brug med IRSA NATURA HÅRDOLIE IRSA STRYGEBØRSTE, IRSA MOHAIR-RULLER, pensel, IRSA  
NATURA HÅRDOLIE GULVVISKER, enkeltskivemaskine/beigefarvet og hvid Superpad, rystesliber/beigefarvet og hvid håndpad, blocker.
Bemærk: Et upåklageligt resultat kan kun opnås med egnede arbejdsredskaber. Arbejdsredskaberne skal rengøres groft med avispapir eller papir med  
lignende sugeevne efter brug og derefter rengøres grundigt med fortynding B.

Pleje og rengøring:
Under hærdetiden på ca.7-10 dage skal overfladen beskyttes mod vand. Den efterfølgende pleje sker alt  efter  ønsket udseende enten med IRSA  
PLEJENDE OLIE (for en mat overflade - kun for gulve, hvor oliebehandlingen er afsluttet), IRSA NATURA HÅRDVOKS (for en silkeagtig, blank overflade)  
eller IRSA FLYDENE PLEJEMIDDEL (kommes i vaskevandet for ekstra glans). Rengøring foretages med IRSA SÆBEBASERET RENGØRINGSMIDDEL  
eller IRSA NATURA HÅRDVOKS.

Læs venligst vores plejeanvisninger til  oliebehandlede og voksbehandlede gulve,  de tekniske datablade og etiketterne på IRSA oliernes,  
voksernes og plejemidlernes emballager!

Holdbarhed:
Kan holde sig i flere år, hvis det opbevares kølig, frostfrit og tørt i ubrudt, original emballage.

Advarsel:
Gennemvædede klude, pads og andre arbejdsredskaber skal opbevares i lukkede beholdere. Olie/voks i forbindelse med slibestøv, stofkuld o.lign fugtes  
med vand eller opbevares i en spand, der kan lukkes hhv. bortskaffes brandsikkert - eller er der fare selvantændelse.

Mærkning:
UBA 16440301, WGK 1 (egen klassificering), Giscode Ö 10

Vores anvendelsestekniske rådgivning i skrift og tale og som er baseret på forsøg, sker efter bedste evne. Det er dog kun en uforpligtende oplysning og  
fratager dig ikke ansvaret for selv at kontrollere, om de af os leverede produkter er egnet til de påtænkte procedurer og anvendelsesformål. Produkternes  
anvendelse, brug og bearbejdning sker uden for vores mulighed for kontrol  og sker derfor udelukkende på dit  ansvar. Vi garanterer selvfølgelig  vores  
produkters prøvekonforme og ensartede kvalitet.
Ved udgivelsen af et nyt "Teknisk datablad" bliver det foregående ugyldigt.
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