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Algemene instructies:

Voor het onderhoud en reiniging van parket hoort niet in de laatste plaats 
het aanhouden van het juiste vloerklimaat van +20° C en 55% relatieve lucht-
vochtigheid. Let naast deze informatie ook op de waardevolle informatie in de 
onderhoudsinstructies voor geoliede en gewaxte vloeren. Daar vindt u de in-
structies voor het gebruik van de onderhouds- en reinigingsmiddelen en kunt 
u gedetailleerde informatie verkrijgen over de technische eigenschappen van 
de IRSA-oliën en -waxen. Er moet in het algemeen een monster worden geno-
men. Meer informatie vindt u in onze technische gegevensbladen, de labeltek-
sten en de volledige verklaring voor de bovengenoemde producten. Ook op 
www.irsa.de/download ontvangt u verdere informatie (volledige verklaring, 
onderhoudsinstructies, enz.).

Zie ook onze informatie over IRSA-watergedragen verf en traditionele kitten, 
verzorgingsproducten en accessoires.

Uw geautoriseerde dealer:
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IRSA-loog
100%

IRSA-basis
Kleur 100%

IRSA-basis-
kleur
bijvoorbeeld
50 % kleurloos / 
50 % gekleurd
of
80 % kleurloos / 
20 % gekleurd

IRSA-design 
kleurolie
100 %

IRSA-design 
kleurolie
bijvoorbeeld 
50 % kleurloos / 
50 % gekleurd
of
80 % kleurloos / 
20 % gekleurd

IRSA-2K HP-Plus olie 
kleurloos

    

IRSA-2K HP-Plus olie
50 % kleurloos, 50 % gekleurd     

IRSA-2K HP-Plus olie
80 % kleurloos, 20 % gekleurd     

Voorbereiding

Oppervlakbescherming

Extreem snel invetten en/of verven
met IRSA-2K HP Plus olie en verharder
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[ Uw professionele oppervlak ]

Het perfecte, snel geoliede en individuele oppervlak 
voor hout in interieurdesign (parket, planken, enz.), 
bamboe en kurk

Beste klant,

Al decennia lang ontwikkelen en produce-
ren we hoogwaardige producten die hout 
permanent beschermen (bijv. planken of 
parketvloeren, houten bestrating, verticale 
lamellen, planken, OSB-platen). Zelfs oude 
vloeren kunnen worden gerenoveerd zodat 
ze in nieuwe pracht stralen.

De IRSA-2K HP-Plus olie kleurloos en ge-
kleurd (zandhelder, zwart, donkergrijs, licht-
grijs, wit, wengé) is uitstekend geschikt voor 
de bescherming van uitheems hard en zacht 
hout, fruit en exotisch hout, bamboe- en 
massief kurk in interieurontwerp. 

IRSA-2K HP Plus olie wordt zo aangebracht 
in een verhouding van 10:1 met IRSA-2K 
HP-Plus olie om � lmvorming op het houtop-
pervlak te voorkomen. Dit zorgt voor een 
duurzame bescherming van normale tot 
zeer intensief gebruikte oppervlakken. Het 
geoliede of gewaxte hout behoudt open 
poriën. De impregnering heeft een vochtre-
gulerend e� ect, het hout kan ‘ademen’. Het 
kleurloze of geoliede oppervlak van IRSA-2K 
HP-Plus olie kan gedeeltelijk worden gere-
pareerd in tegenstelling tot verdichte of ge-
laagde oliën!

IRSA-2K HP-Plus olie is extreem sneldrogend 
en zeer zuinig in het gebruik. Het gebruik van 
de vloer is al mogelijk 24 uur na het oliën, 
het verbruik is 20-60 ml/m2, afhankelijk van 
het absorptievermogen van de ondergrond 
(bijvoorbeeld, met slechts 2,75 l meer dan 
100 m2 oliën)

IRSA-2K HP-Plus olie kleurloos geeft een 
mooie, 
natuurlijk ogende impuls.   De kleurloze 
versie kan worden gebruikt om de kleuren 
lichter te maken. De standaardtinten zijn 
zandhelder, zwart, donkergrijs, lichtgrijs, wit, 
wengé. Veelzijdige combinaties zijn beschik-
baar wanneer de watergedragen kleurprimer 
IRSA-Basic Color, de gebruiksklare IRSA-De-
sign-kleurenolie of één van de IRSA-alkaliën 
worden gebruikt als een eerste laag.

Met IRSA-2K HP-Plus olie krijgt u een open, 
ademend en dampdoorlatend oppervlak, zo-
dat de verzorging na de uitharding kan wor-
den uitgevoerd met IRSA-verzorgingsolie. 
Als alternatief, afhankelijk van het gewenste 
uiterlijk, verzorgingsmelk (voor extra glans) 
en voor het reinigen, IRSA-zeepreiniger ge-
bruiken.

Om ervoor te zorgen dat uw parket-, kurk- of 
houten vloer lang mooi blijft, moet u veel 
nadruk leggen op goede verzorging en reini-
ging. Waardevolle tips zijn te vinden in de in-
formatie ‘Onderhoudsinstructies voor geolie-
de en gewaxte vloeren’.

Wij wensen u veel plezier met uw geoliede of 
gewaxte parket-, kurk- of houten vloer.

Uw IRSA-team

IRSA is uw competente partner voor verf op waterbasis en traditionele kitten, oliën, waxen, 
verzorgingsproducten en accessoires voor houten, parket- en kurkvloeren.

Bouwkundige goedkeuring:
[ Uw professionele oppervlak ]Uw professionele oppervlak ]Uw professionele oppervlak



– extreem snel drogend en e�  ciënt:
Gebruik van de vloer al 24 uur na het oliën. Verbruik is ca. 20 - maximaal 60 ml / m2 afhanke-
lijk van het absorptievermogen van de ondergrond (bijv. met slechts 2,5 liter IRSA-2K HP Plus 
olie en 0,25 verharder ca. 100 m 2 oliën!)

– ook voor zeer zware belasting:
 – kan worden gebruikt op alle oppervlakken die normaal of zeer zwaar worden belast.
 – gedeeltelijke reparaties mogelijk!

– voldoet aan antislipklasse R 10

– verkrijgbaar in kleurloos en gekleurd:
 –  mooie impuls bij de kleurloze variant. De kleurloze variant kan voor het verlichten

van de kleuren worden gebruikt. 
 – verkrijgbaar in zandhelder, zwart, donkergrijs, lichtgrijs, wit, wengé. 
 – kan ook worden gebruikt op IRSA Basic Color of IRSA-loog.

– eenvoudig onderhoud en reiniging:
IRSA-2K HP-PLUS OIL heeft open poriën, is ademend en verspreid zich, dus na de uithar-
dingstijd kunt u kiezen tussen IRSA-verzorgingsolie (mat e� ect) of IRSA-verzorgingsmelk 
(voor extra glans), afhankelijk van het gewenste uiterlijk. Het wordt gereinigd met de op-
nieuw smerende IRSA-zeepreiniger. Extra glans is mogelijk met IRSA Natura harde wax kleur-
loos of gekleurd.

– permanente bescherming door later opnieuw te smeren:
Lang behoud van het oppervlak wordt bereikt met IRSA-verzorgingsolie, omdat het perma-
nent later kan worden gesmeerd. Als later waxen niet gewenst is, worden voor het onder-
houd en de reinigen verzorgingsolie en voor vegen IRSA-zeepreiniger gebruikt. Voor wit-
geoliede of witgeoliede en witgewaxte oppervlakken is IRSA-zeepreiniger de beste keuze 
voor dagelijks vegen, zodat de kleurechtheid op de langere termijn wordt gegarandeerd.

Alle voordelen op een rijtje:

Voor extra kleuring kunnen de 
volgende IRSA-producten worden 
gebruikt als een eerste laag:

- IRSA-loog: 
transparant, wit, zand, antiek, licht-
grijs en donkergrijs.

- IRSA-Basic Color: 
kleurloos, cognac/kers, blauw, groen, 
rood, oranje, geel, wit, doorschijnend, 
eiken, lichtbruin, lichtgrijs, donker-
grijs, middengrijs, zwart, wengé, wal-
noot beschikbaar. Speciale tinten zijn 
op aanvraag beschikbaar. 

- IRSA-design kleurolie:
zwart, wit, grenen, walnoot, lichtgrijs, 
donkergrijs, zandhelder, eiken, rood-
bruin, wengé en kleurloos. Speciale 
tinten zijn op aanvraag beschikbaar. 

Alle kleuren van IRSA BASIC COLOR 
of IRSA DESIGN KLEUROLIE kunnen 
worden gemengd of verlicht met de 
kleurloze versie.

2K - HP-PLUS olie kleurloos

2K - HP-PLUS olie transparant, 
natuurlijk (op aanvraag)

2K - HP-PLUS olie zandhelder 2K - HP-PLUS olie wit

2K - HP-PLUS olie donkergrijs

2K - HP-PLUS olie roodbruin
(op aanvraag)

2K - HP-PLUS olie walnoot
(op aanvraag)

2K - HP-Oil PLUS olie lichtgrijs

2K - HP-PLUS olie wengé 2K - HP-PLUS olie zwart

INDIVIDUELE ONTWERPMOGELIJKHEDEN


