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®

IRSA Industrie  
Grondeerolie High Solid
Voor machinaal aanbrengen op parket, 
houten en andere oppervlakken.

IRSA is uw competente partner in waterlakken en traditionele beschermingslagen, oliën, 
wassen, onderhoudsmiddelen en toebehoren voor houten, parket- kurk- en andere vloeren
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Extreem zuinig, tijdbesparend en flexibel:
/	 	Elementen onmiddellijk 

verpakkings- en lasklaar
/	 	geen kostenintensieve tijdelijke opslag  

op hordenwagens nodig!
/	 	oplosmiddelvrij, bouwbiologisch onbedenkelijk
/	 	verkrijgbaar kleurloos en kleurrijk
/	 	verwerkingsklaar, vloeibaar geleverd
/	 	dezelfde olietinten zijn voor latere  

nabehandeling verkrijgbaar (IRSA Design kleurolie)
/	 	verschillende kleurloze en kleurrijke wassen  

scheppen meer samenstellingsmogelijkheden
/	 	DIBT-toelatingsnummer: Z-157.10-32
/	 	geassorteerde onderhouds- en reinigingsmiddelen  

van IRSA

Deze kleuren van IRSA Industrie Grondeerolie High Solid en 
IRSA Design-kleurolie (voor het naoliën) zijn standaard leverbaar:

Speciale tinten op aanvraag.

Het ingenieuze en doordachte systeem:
Van industriële oliën tot
onderhoud en nabehandeling
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Gebruik van IRSA Industrie Grondeerolie

IRSA Industrie Grondeerolie- High Solid is 
uitsluitend voor machinaal gebruik te ge-
bruiken.

Het is universeel geschikt voor alle nor-
maal tot heel sterk belaste harde, zachte en 
exotische houtsoorten voor binnenhuisaf-
werking, bijv. parketplanken, systeempar-
ket, inkomhallen, aanrechten.

DIBT-toelating: Z-157.10-32

Eigenschappen en verbruik

Het product kan gespoten worden of met een rol-
leraanbrengmachine worden aangebracht.

Onmiddellijk na het aanbrengen (naargelang de 
zuigcapaciteit van het hout maximaal verbuik van 
12 g/m wordt het materiaal bijv. met borstel (leder/
sisal) of pad verwijderd. Daarna zijn de houtdeel-
tjes meteen verpakkings- en lasklaar - geen tus-
sendoor polijsten en geen kostenintensieve tijde-
lijke opslag op hordenwagens nodig!

IRSA Industrie Grondeerolie High Solid bevat geen 
oplosmiddel of hars, droogt oxidatief en is bouw-
biologisch onbedenkelijk. Het product is buitenge-
woon economisch (het verbruik bedraagt tussen 
8 g/m2 tot maximum 12 g/m2 - de aanduidingen over 
het verbruik zijn richtwaarden. 

De precieze hoeveelheid hangt af van het polijsten 
van het oppervlak en van de soort en herkomst 
van het hout en kan variëren van object tot object). 

De geïmpregneerde oppervlakken zijn water- en 
vuilafstotend. Aangezien er met IRSA Industrie 
grondeerolie geen filmvorming ontstaat op het op-
pervlak, is de industrieel geoliede basis ook ge-
schikt voor heel intensief gebruik.

Het gekleurde geoliede oppervlak kan daarom bo-
vendien later, na langdurig gebruik weer lichtjes bij-
geolied worden.Bij koele en droge stockering in de 
onaangetaste originele verpakking is IRSA Industrie 
grondeerolie High Solid verschillende jaren houdbaar.
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Verdere behandeling van de geoliede oppervlakken

Nabehandeling met de 
passende tinten

In de fabriek gekleurde geoliede oppervlakken 
kunnen later indien nodig, d.w.z. wanneer de olie 
door gebruik ongelijkmatig verdwenen is, met de 
passend gekleurde of kleurloze IRSA Design kleu-
rolie eenvoudig worden nabehandeld. Zo ontstaat 
er weer een gelijkmatig gekleurd oppervlak.

Onderhoud en reiniging

Het aansluitend onderhoud en de reiniging gebeurt 
met respectievelijk IRSA-onderhoudsolie (kleur-
loos en wit) en oliedoekjes en met zeepreinigers 
(hydraterend).

IRSA zeepreiniger wordt verdund in water en is 
eveneens kleurloos of in wit beschikbaar.

Meest geschikt voor manuele reiniging is het 
toestel “IRSA Blitzboy”.

Gewaste oppervlakken worden met kleurloze 
of gekleurde IRSA Natura hardwas gereinigd en 
onderhouden.

Volg verder de IRSA “onderhoudsaanwijzing voor 
geoliede en gewaste oppervlakken” en de techni-
sche fiches.

IRSA deelt u graag mee welke machineprodu-
centen de IRSA Industrie grondeerolie High Solid  
succesvol hebben uitgetest.

Eindreiniging / onderhoud

Na het klaarleggen van het industrieel geolied 
hout wordt IRSA-onderhoudsolie (kleurloos of ge-
kleurd) in een dunne laag, bijv. door verstuiving, 
aangebracht.

Na een korte inwerktijd wordt de IRSA-onderhoud-
solie met de eenschijfmachine of manueel met 
witte pad (bijv. met Blitzboy) weggepolijst.

De reiniging is klaar en daarenboven is de hout po-
rie tegelijkertijd met olie gevuld tot het verzadigd is.

Het vuil wordt verwijderd, er wordt een oliefinish 
aangebracht.

De kleurloze of gekleurde Natura hardwas kan bij-
komend worden aangebracht. Met de gekleurde 
IRSA Natura hardwas - verkrijgbaar in wit, licht-
bruin en donkerbruin - kunnen nieuwe kleurtinten 
verkregen worden.

Met IRSA Natura hardwas “extra slipvrij” worden 
bijzondere loopvaste en slipbestendige vlakken 
verkregen.
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Tot het onderhoud en de reiniging van parket behoort zeker ook het aanhouden van een gepast klimaat 
van +20° C en 55 % rel. luchtvochtigheid. Volg naast deze informatie ook de waardevolle onderhoudstips 
voor geoliede en gewaste oppervlakken op. U vindt er de gebruiksvoorschriften van de onderhouds- en 
reinigingsmiddelen en uitvoerige technische informatie van IRSA-oliën en wassen. Over het algemeen 
moet een testlaag aangebracht worden. 

Meer tips vindt u in onze technische fiches, de etiketten en de volledige declaratie van de bovenvermelde 
producten. Op www.irsa.de/download vindt u meer informatie (volledige declaratie, onderhoudsaanwijzin-
gen, enz.).

Industrie grondeerolie Onderhoudsolie + zeepreiniger Design kleurolie

In de fabriek oliën  
met oplosmiddelvrije,  

niet-filmvormende  
oxidatief drogende olie

Eindreiniging/ onderhoud  
en voor  

regelmatige reiniging  
en onderhoud (=opfrissen)

Op de werf  
optioneel  

kleur aanpassen  
of naoliën

kleurloos en gekleurd kleurloos en gekleurd kleurloos en gekleurd

DIBT Nr. Z-157.10-32 DIBT Nr. Z-157.10-31

Een slim en flexibel systeem:  
van industriële olien tot het onderhoud en de nabehandeling
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