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Consilierea noastră tehnică scrisă şi verbală referitoare la utilizare, pe baza încercărilor, se bazează cele mai bune cunoştinţe, dar este valabilă numai ca o indicaţie fără 
nici o obligaţie şi nu vă scuteşte de propria testare a caracteristicilor produselor livrate de noi pentru procesele şi scopurile avute în vedere de dumneavoastră. Utilizarea, 
aplicarea şi prelucrarea produselor se realizează în afara posibilităţii noastre de control şi în consecinţă se află în domeniul dumneavoastră de responsabilitate. 
Bineînţeles că noi asigurăm pentru produsele noastre o calitate constantă şi conformă cu mostrele. O dată cu apariţia unei noi „Fişe de date tehnice” cea anterioară îşi 
pierde valabilitatea! 

 
Fişă date tehnice          06/2017 
 
______________________ 
Conform DIN 18032, Partea a 2-a        
adecvat pentru săli de gimnastică 
__________________ 
 
 
 
 
 
 
IRSA HOLZSIEGEL 2010 VOC High Solid seidenmatt (lac mat 
mătăsos pentru impermeabilizare lemn) 
Lac monocomponent pentru parchet, pardoseli industriale şi de săli de 
gimnastică, scânduri de duşumea şi lemn pentru construcţii interioare 
Pentru solicitare normală până la intensă 
 
Bază: Impermeabilizator răşină alchidică mono-component uretan cu solvent pe bază de materii prime vegetale, 
cu hidrocarburi nearomatice. 
 
Forma de livrare: IRSA HOLZSIEGEL 2010 VOC High Solid sm (lac mat mătăsos pentru impermeabilizare 
lemn) este livrat ca impermeabilizator pentru lemn mat mătăsos gata prelucrat pentru aplicare. 
 
Domenii de utilizare: IRSA HOLZSIEGEL 2010 VOC High Solid sm este utilizat pentru esenţe de lemn moi, tari 
şi exotice solicitate normal până la intens, puse în operă în construcţiile interioare (se efectuează vopsire de 
probă), de ex, parchet, scânduri, trepte, parchet industrial, pavele de lemn, pardoseli de lemn cu încălzire în 
pardoseală, pardoseli flotante. 
 
Caracteristici: Foarte bună capacitate la uzură, elasticitate de durată bună, fără sensibilitate la deprecierea 
vopsirii, prelucrare uşoară cu uscare rapidă - utilizare universală - solvent moale - foarte bună stabilitate faţă de 
substanţele chimice menajere - o iradiere caldă a lemnului - stabilitate faţă de apă foarte ridicată - conform DIN 
18032 partea 2, la cerere, puteți primi raportul de anchetă cu privire la comportamentul de alunecare.  
 
Prelucrare: IRSA HOLZSIEGEL 2010 VOC High Solid sm este utilizat ca grund şi lac de acoperire în strat final. 
Suprafaţa lemnoasă de impermeabilizat trebuie să fie uscată, curată şi fără praf, ulei, ceară, grăsime sau alte 
reziduuri. Înainte şi în timpul aplicării IRSA HOLZSIEGEL 2010 VOC High Solid sm se amestecă bine. Dacă 
după sigilare apar în zona rosturilor adâncituri, trebuie ca întreaga suprafaţă să fie şpăcluită cu IRSA 
SPACHTELGEL 2000 (gel de şpăcluit) astfel încât să nu mai fie vizibil nici un surplus al adaosului de material de 
şpăcluire. La adâncituri semnificative se repetă procesul (după un timp de uscare de cca. 3 ore de la prima 
aplicare a materialului de şpăcluit ). 
După o uscare foarte bună şi uniformă a IRSA SPACHTEL-GEL´s 2000 pardoseala se impermeabilizează mai 
departe cu IRSA HOLZSIEGEL 2010 VOC High Solid sm. După comandă de etanșare nu executaţi nici o şlefuire 
intermediară. 
Consumul de IRSA SPACHTEL-GEL´s 2000 este în funcţie de numărul şi tipul de adâncituri. În medie consumul 
este de cca. 40 g/m². IRSA SPACHTEL-GEL 2000 nu se utilizează ca grund. 
 
Pentru mai multe informaţii consultaţi Fişă cu date tehnice IRSA SPACHTELGEL 2000 (gel de şpăcluit). 
În special la esenţe lemnoase exotice efectuaţi o testare preliminară. Dacă este cazul spălaţi suprafaţa lemnului 
cu IRSA VERDÜNNUNG B (diluant). 
 
Realizarea impermeabilizării/Consum: 
Grund 
1 x IRSA HOLZSIEGEL 2010 VOC High Solid sm în procedeu roluit; Consum cca. 130 g/m² per aplicaţie. 
 
Strat de acoperire 
1 x IRSA HOLZSIEGEL 2010 VOC High Solid sm aplicat cu procedeu roluit; cca. 130 g/m² per aplicaţie. 
Cantitatea maximă de aplicat şi timpul de uscare indicat trebuie respectate neapărat, deoarece în caz contrar 
apar deficienţe în uscare şi ale suprafeţei. Se realizează o şlefuire intermediară între grunduire şi stratul final de 
acoperire (hârtie de şlefuit cu o granulaţie de 120-150). 
Se va avea grijă neapărat la o aplicare uniformă. 
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Consum total (grund + strat final de acoperire): cel puţin 260 g/m²  
 
Temperatura de prelucrare: Spaţiu/bază şi IRSA HOLZSIEGEL 2010 VOC High Solid sm nu sub +15° 
C respectiv sub +30° C 
 
Diluant/agent de curăţare : IRSA Verdünnung B (diluant) 
 
Uscare: Timpul de uscare a grundului este de cca. 24 de ore. Stratul de lac trebuie să fie uscat corect şi complet 
nelipicios. 
Apoi se poate efectua şlefuirea intermediară cu o granulaţie de 120-150. 
Complet încărcabil după cca. 10 zile. Cu cât pardoseală proaspăt impermeabilizată este protejată în primele zile, 
cu atât este mai ridicată durata de viaţă a impermeabilizării. 
Toţi timpii de uscare indicaţi se referă la condiţii normale (+20° C şi 55 %  
umiditate relativă). Uscarea este întârziată de umiditatea ridicată, temperatura scăzută precum şi de aerisirea 
insuficientă. Se va avea în vedere şi o bună aerisire (totuşi nu curent). 
 
Aparate de lucru: 
IRSA oferă pentru IRSA HOLZSIEGEL 2010 VOC High Solid sm aparate de lucru perfect adecvate: IRSA 
RAPIDSPACHTEL (şpaclu rapid), IRSA MOHAIR-LACKROLLER (rolă de lac de mohair). 
 
Indicaţie: Numai cu aparatele de lucru adecvate se realizează o impermeabilizare ireproşabilă. Aparatele de 
lucru se vor curăţa imediat după utilizare cu hârtie de ziar sau altă hârtie similară absorbantă şi după aceea se 
curăţă cu diluant IRSA VERDÜNNUNG B. În intervalul dintre aplicaţiile cu lac rola poate fi păstrată în găleata de 
lac închisă. Materialul de şlefuire (benzi, role, discuri, arcuri), grătare de şlefuit şi pad-uri în toate variantele pot fi 
furnizate de către IRSA. 
 
Îngrijire/Curăţare: Noi recomandăm IRSA AQUA STAR. Cea mai devreme utilizare este la cca. 10 zile după 
impermeabilizarea finală. Pentru îndepărtarea murdăriei persistente şi pentru curăţarea temeinică utilizaţi IRSA 
GRUNDREINIGER G88. Solicitaţi seturile de îngrijire IRSA. În cazul în care DIN urmează să fie respectate 
18032 Partea a 2-utilizare pentru curățare și îngrijire numai IRSA Aqua star R9.  
 
Indicaţie: Vă rugăm să aveţi în vedere că nu se poate prelua nici o responsabilitate pentru mijloace străine 
respectiv îngrijire şi curăţare neconformă. Vă rugăm solicitaţi indicaţiile de îngrijire IRSA corespunzătoare. 
 
Capabilitate de depozitare: În ambalaj original nedeschis se poate depozita timp de cel puţin 9 luni. Un ambalaj 
deschis se va închide bine şi se va utiliza complet cât de curând. Măsuri de precauţie: Se vor respecta 
prescripţiile în legătură cu manipularea lichidelor inflamabile. Vă rugăm să luaţi în considerare enunţurile R şi S, 
clasificarea periculozităţii de pe etichetele ambalajelor şi fişele cu date de siguranţă UE. 
 
Marcajul VOC începând cu 2010: 
IRSA Holzsiegel 2010 VOC High Solid seidenmatt (lac mat mătăsos pentru impermeabilizare lemn): 
2004/42/2 A(i)600;500 g/l <499 g/l 
Explicaţie: 
2004/42 = Anul şi numărul directivei UE 
/2 = Anexa 2 
A = Partea A 
( ) = Subcategorie de produs 
---,--- g/l = Valoare limită Treapta 1 respectiv valoare limită Treapta 2 în g/l 


