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IRSA BASIC COLOR
Podkład barwiący do lakierów wodnych IRSA, lakierów IRSA zawierających rozpuszczalniki i IRSA 
HP-Oil High Protection

Zastosowanie:
Podkład IRSA BASIC COLOR może być stosowany na wszystkich powierzchniach wewnętrznych, do 
jasnych,  miękkich  i  twardych gatunków drewna (np.  podłogi  parkietowe i  drewniane oraz meble). 
Lakier nie nadaje się do nakładania na bogate w składniki, egzotyczne gatunki drewna.

Dostępne kolory:
Bezbarwny, szary, jasnoszary, ciemnoszary, czarny, niebieski, czerwony, zielony, orzech, żółty, biały, 
koniak, pomarańczowy, dąb, wenge. Inne odcienie możemy dostarczyć na specjalne zamówienie.

Wskazówki specjalne:
Przed  barwieniem koniecznie  przeprowadzić  próbę,  na  kawałku  drewna  oryginalnego  (najlepiej  z 
odpadów).  Żądany kolor należy uzgodnić z Klientem - dać mu do zatwierdzenia zabarwioną próbkę. 
Drewno jest produktem naturalnym i w zależności od składników i obszaru, w którym drzewo urosło,  
może reagować w różny sposób i powodować różnice kolorystyczne. 

Odpowiednie podłoża:
Suche, czyste drewno, nie zawierające żywicy i oleju. 

Użycie:
Przed i podczas użycia lakier IRSA BASIC COLOR należy zawsze dobrze wstrząsnąć lub wymieszać. 
Przed barwieniem powierzchni należy ją równomiernie przeszlifować. Szlif końcowy - ziarnistość 120. 
Dokładnie usunąć pył szlifierski. Ilość nanoszonego materiału zależy od gatunku i chłonności drewna. 
Następnie nanieść równomiernie lakier IRSA BASIC COLOR za pomocą moherowego wałka IRSA 
Mohair-Lackrolle i wetrzeć za pomocą maszyny jednotarczowej i białego pada. IRSA BASIC COLOR 
można nanosić również pędzlem, pistoletem na sprężone powietrze lub urządzeniem Airmix. Wcierać 
koniecznie  w  stanie  wilgotnym.  Zalecane  jest  wykonanie  powłoki  próbnej  (ilość  i  czas  działania 
wpływają  na  intensywność  odcienia  kolorystycznego).  Więcej  informacji  otrzymają  Państwo  po 
zwróceniu się do firmy IRSA o indywidualną poradę.
W przypadku większych powierzchni należy zwracać uwagę na to, aby materiał pochodził z jednej 
partii. Jeżeli ilość taka nie wystarcza na całość, to poszczególne partie powinny  być przed użyciem 
wymieszane. Po napoczęciu nowego opakowania ponownie przeprowadzić próbę.
Barwienie i lakierowanie dębu za pomocą IRSA BASIC COLOR, jasne odcienie (biały, jasnoszary itd.) 
i lakierem odpornym na działanie światła:
Wstępna  obróbka  powierzchni  IRSA  BASIC COLOR 1x  (ok.  120-160  g/m2).  Po  czasie  schnięcia 
równym 12 godzin nanieść podkład izolacyjny IRSA Isoliergrund 1x ok. 100 g/m2. Po 12 godzinach 
polakierować  powierzchnię  3-4  x  2-składnikowymi  lakierami  wodnymi  IRSA Platinum  2K   2010 
jedwabisty  mat  lub  2030  ultramat  lub  2055  wysoki  połysk  (łączna  ilość  min.  360  g/m 2).  Należy 
stosować się do informacji podanych w kartach danych technicznych podanych produktów firmy IRSA.

Rozcieńczanie:
IRSA BASIC COLOR jest gotowy do użycia. W celu rozjaśnienia używać tylko lakieru  IRSA BASIC 
COLOR bezbarwny. W zależności od stopnia rozjaśnienia może nastąpić obniżenie odporności  na 
działanie światła. Wszystkie odcienie można ze sobą mieszać.

Zużycie całkowite: ok. 5–8 m²/l lub ok. 160 g/m²
w zależności od gatunku i chłonności drewna.
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Schnięcie:
Min.  12  godzin.  Podany  czas  schnięcia  odnosi  się  do  warunków idealnych  (temp.  +20°  C,  wilg.  
względna powietrza ok.  55 %). 

Gruntowanie i warstwy wierzchnie:
Można używać wszystkich lakierów wodnych i rozpuszczalnikowych IRSA, np. IRSA Holzsiegel 2000 i 
IRSA HP-Oil High-Protection. Powierzchnie zaimpregnowane  jasnym kolorem należy zabezpieczać 
tylko powłokami odpornymi na działanie światła, np. lakier wodny do parkietów 1 - składnikowy IRSA 
Platinum 1K Parkettwasserlack,  IRSA Aqua Forte,  lakier  wodny do parkietów 2-składnikowy IRSA 
Platinum  2010  2K-Parkettwasserlack  jedwabisty  mat.  W  przypadku  IRSA  Platinum  2030  2K-
Parkettwasserlack ultramat zawsze stosować podkład IRSA Platinum Rollgrund.

Czyszczenie narzędzi:
W ciepłej wodzie

Przechowywanie: 
IRSA BASIC COLOR może być przechowywany w oryginalnym opakowaniu min. 1 rok. Napoczęte  
opakowanie jak najszybciej zużyć. Chronić przed mrozem!

Uwaga:
W przypadku jednoczesnego stosowania obcych produktów nie gwarantujemy uzyskania prawidłowej 
jakości powierzchni barwionej i/lub lakierowanej.

Wskazówki bezpieczeństwa:
W  przypadku  zatrucia  drogą  oddechową  wyprowadzić  lub  wynieść  poszkodowanego  na  świeże 
powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku. W razie zetknięcia ze skórą: natychmiast zmyć wodą z 
mydłem  i  dobrze  wypłukać.  Zanieczyszczone  oczy  przemyć  natychmiast  dużą  ilością  wody  i 
zasięgnąć  porady  lekarza.  W  razie  połknięcia  nie  wywoływać  wymiotów,  niezwłocznie  zasięgnąć 
porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę.  Nie wolno go wylewać do kanalizacji, gruntu ani 
cieków wodnych. Do recyklingu nadają się wyłącznie całkowicie opróżnione opakowania. Opakowania 
zużyte: Usuwanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

S 2 Chronić przed dziećmi
S 56 Zużyty produkt oraz opakowanie dostarczyć na składowisko odpadów niebezpiecznych

Przestrzegać powszechnie obowiązujących zasad ostrożnego obchodzenia się z chemikaliami.
Karta charakterystyki produktu dostępna dla zawodowych użytkowników na zamówienie.
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