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Δελτίο τεχνικών στοιχείων 12/2005

ΓΕΛΗ ΣΤΟΚΟΥ IRSA PLATINUM –  ως αστάρι στόκου και για το ενδιάμεσο 
στοκάρισμα για τα βερνίκια επικάλυψης IRSA Platinum, καθώς και για όλα τα άλλα 
υδατοδιαλυτά βερνίκια IRSA
π.χ., για παρκέ, ξύλινα δάπεδα και δάπεδα από μπαμπού, λεπιδοσανίδες και σκάλες

Μορφή παράδοσης: 
Η γέλη στόκου IRSA PLATINUM διατίθεται ως έτοιμη για επεξεργασία παστώδης γέλη.

Πεδία εφαρμογής: 
Η γέλη στόκου IRSA PLATINUM χρησιμοποιείται σε δάπεδα παρκέ και ξύλου (διάφορα είδη ξύλου) ως στόκος ασταρώματος. Για εξωτικά 
είδη ξύλου ενδείκνυται μόνο υπό προϋποθέσεις, δηλ., μόνο για είδη ξύλου χαμηλής περιεκτικότητας σε έλαια (συνιστάται δοκιμαστική 
σφράγιση).
Ένας άλλος σκοπός χρήσης συνίσταται στη χρήση της γέλης ασταρώματος IRSA PLATINUM μεταξύ των στρώσεων βερνικιού για το  
ίσιωμα τυχόν κοιλωμάτων και υφιστάμενων αρμών.

Ιδιότητες:
Δεσμεύει  την  υπολειμματική  σκόνη  μετά  την  ενδιάμεση  λείανση  του  βερνικιού  •  Εξαιρετική  πλήρωση  πόρων  •  Περιορίζει  την 
πλευρική κόλληση •  Εξασφαλίζει λεία, ομοιογενή επιφάνεια •  Η ενδιάμεση λείανση καθίσταται περιττή  •  Απλή επεξεργασία •  
Χωρίς οσμές •  Χωρίς ρύπους 

Επεξεργασία: 
Η επιφάνεια του ξύλου που πρόκειται να ασταρωθεί, πρέπει να είναι καθαρή, χωρίς σκόνη, λάδι, κερί, γράσο και άλλα κατάλοιπα.  
Συνιστάται  η προηγούμενη  λείανση της ξύλινης επιφάνειας με λειαντικά μέσα ή λειαντικό δίσκο με κόκκωση 120 (τελική λείανση).  
Χρησιμοποιείτε  γέλη στόκου IRSA PLATINUM ή ανάλογο σύστημα βερνικιού IRSA PLATINUM ως αστάρι για ρολό (όταν θέλετε να  
εξασφαλίσετε  μακροπρόθεσμα πολύ ανοιχτόχρωμες επιφάνειες,  π.χ.,  για σφένδαμο).  Στο δρύινο ξύλο μπορεί  να προκύψει κατά τη  
διαδικασία  του  στοκαρίσματος  καφετί  χρωματισμός  της  γέλης  στόκου  IRSA PLATINUM (έκλυση  ταννικού  οξέος  ή  ταννίνης).  Στην  
περίπτωση αυτή μην χρησιμοποιείτε πλέον την καφετί χρωματισμένη γέλη στόκου, αλλά χρησιμοποιήστε καινούργια γέλη στόκου IRSA 
PLATINUM.

Αστάρωμα/κατανάλωση:
Επιστρώνετε 2 x γέλη στόκου IRSA PLATINUM με τη μέθοδο στοκαρίσματος (σταυρωτά), περίπου 50 g/m² ανά επίστρωση 

Διάστημα στεγνώματος: 
Μετά το πρώτο στοκάρισμα περίπου 30 λεπτά, μετά το δεύτερο στοκάρισμα περίπου 1-2 ώρες. 

Τα αναφερόμενα διαστήματα στεγνώματος αφορούν σε κανονικές συνθήκες (+20°C και σχετική ατμοσφαιρική υγρασία 55 %). Η υψηλή  
ατμοσφαιρική υγρασία και η χαμηλή θερμοκρασία καθυστερούν το στέγνωμα. Φροντίζετε για καλό αερισμό (χωρίς όμως ρεύμα αέρα).

Μετά το αστάρωμα δεν πρέπει να διεξάγεται ενδιάμεση λείανση!

Εξοπλισμός εργασίας: 
Η IRSA διαθέτει τον κατάλληλο για τη γέλη στόκου IRSA PLATINUM εξοπλισμό εργασίας: ανοξείδωτη σπάτουλα IRSA RAPIDSPACHTEL 
rostfrei. 
Υπόδειξη: Το άψογο αποτέλεσμα εξασφαλίζεται μόνο με τον κατάλληλο εξοπλισμό εργασίας.
Καθαρίζετε πρόχειρα τον εξοπλισμό εργασίας αμέσως μετά τη χρήση με χαρτί εφημερίδας ή παρόμοιο απορροφητικό χαρτί και μετά να  
τον καθαρίσετε σχολαστικά με νερό.

Μπορείτε να προμηθευθείτελειαντικά μέσα (ταινίες, ρολά, δίσκους, κυρτά εξαρτήματα), λειαντικούς δίσκους και μπλοκ κάθε τύπου από 
την IRSA.

Θερμοκρασία επεξεργασίας: Χώρος/υπόστρωμα και γέλη στόκου IRSA PLATINUM όχι κάτω των + 15° C ή άνω των + 25° C.

Λάβετε υπόψη τις υποδείξεις κινδύνου της ετικέτας γέλης στόκου IRSA PLATINUM! 

Υποδείξεις: Φυλάσσεται σε μέρος στο οποίο δεν έχουν πρόσβαση παιδιά. Κατά και μετά την επεξεργασία εξασφαλίζετε καλό εξαερισμό.  
Μην εισπνέετε το νέφος ψεκασμού. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ή το δέρμα ξεπλένετε αμέσως επιμελώς με νερό. Μην αφήνετε να  
καταλήξει στο αποχετευτικό δίκτυο, σε ύδατα ή στο έδαφος. Παραδίδετε για ανακύκλωση μόνο τους κενούς περιέκτες χωρίς κατάλοιπα.  
Παραδίδετε τα κατάλοιπα βερνικιού που δεν έχουν στεγνώσει σε κέντρο συλλογής ληγμένων βερνικιών. Το δελτίο δεδομένων ασφαλείας  
διατίθεται κατόπιν παραγγελίας σε επαγγελματίες χρήστες.
Κατηγορία επικινδυνότητας για τα ύδατα 1 Κωδικός Gis: W3+.

Οι προφορικές και έγγραφες τεχνικές συμβουλές εφαρμογών βάσει πειραμάτων παρέχονται από την εταιρεία μας μετά λόγου γνώσεως, αλλά ισχύουν αποκλειστικά  
ως μη δεσμευτικές υποδείξεις και δεν σας απαλλάσσει από την υποχρέωση να ελέγχετε τα προϊόντα που σας παραδίδουμε ως προς την καταλληλότητα για τις  
μεθόδους και τους σκοπούς που τα προορίζετε. Η εφαρμογή, η χρήση και η επεξεργασία των προϊόντων πραγματοποιούνται πέραν των δυνατοτήτων ελέγχου της 
εταιρείας μας και για το λόγο αυτό ανήκουν αποκλειστικά στη δική σας ευθύνη. Εξυπακούεται ότι εγγυόμαστε την πιστή έναντι του δείγματος και σταθερή ποιότητα  
των προϊόντων μας. Με τη δημοσίευση ενός νέου «Δελτίου τεχνικών στοιχείων» παύει να ισχύει το προηγούμενο!  
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Δυνατότητα αποθήκευσης: 
Δεν πρέπει να αποθηκεύεται ούτε να μεταφέρεται σε θερμοκρασία κάτω των +6° C  ούτε για παρατεταμένο χρονικό διάστημα 
άνω των +30° C. Δυνατότητα αποθήκευσης για περίπου ½ έτος στο κλειστό αυθεντικό δοχείο. Κλείνετε καλά τα ανοιγμένα δοχεία και 
καταναλώνετε το περιεχόμενο σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Προστατεύετε από την υγρασία.

Οι προφορικές και έγγραφες τεχνικές συμβουλές εφαρμογών βάσει πειραμάτων παρέχονται από την εταιρεία μας μετά λόγου γνώσεως, αλλά ισχύουν αποκλειστικά  
ως μη δεσμευτικές υποδείξεις και δεν σας απαλλάσσει από την υποχρέωση να ελέγχετε τα προϊόντα που σας παραδίδουμε ως προς την καταλληλότητα για τις  
μεθόδους και τους σκοπούς που τα προορίζετε. Η εφαρμογή, η χρήση και η επεξεργασία των προϊόντων πραγματοποιούνται πέραν των δυνατοτήτων ελέγχου της 
εταιρείας μας και για το λόγο αυτό ανήκουν αποκλειστικά στη δική σας ευθύνη. Εξυπακούεται ότι εγγυόμαστε την πιστή έναντι του δείγματος και σταθερή ποιότητα  
των προϊόντων μας. Με τη δημοσίευση ενός νέου «Δελτίου τεχνικών στοιχείων» παύει να ισχύει το προηγούμενο! 
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