
Вище перераховані дані, отримані на основі нашого досвіду,  є лише рекомендацією. Ви, як споживач, не звільняєтеся від обов’язку перевірити продукт на його придатність для виробництва 
запланованих робіт. Виробник не має можливості контролювати виконання робіт з використанням його продукції. За якість виконання робіт, відповідальність несе виключно споживач. Ми 
гарантуємо високий рівень і стабільність якості нашої продукції. З появою нової технічної анотації колишня стає не дійсною.

Технічний паспорт                          

Exotic Wood Oil

Засіб для захисту екзотичних та інших порід дерева з натуральним відтінком, використовується для покриття терас, навісів, 
дерев’яних стель, садових меблів.

Склад: 
З покращеними експлуатаційними властивостями натуральні олії, такі як олія соняшника, сої, пінії, а осотове, рапсова олія, 
смоли деревини, кобальтове і кальцеве мило, вільні від ароматичних домішок вуглеводні, пігменти оксиду заліза.

Область використання/властивості:
IRSA Exotic-Wood-Oil використовується в роботі з екзотичними породами дерева (такими як бангкірай, іроко, іпе, махаго-
ні, меранті, пайена, робле, ярра, белінга), а також з дуглазією, робінією, дубом, модриною і кедром; володіють захисними 
властивостями і стійкими до атмосферних явищ олії і мікро-пігменти, завдяки чому ефективно блокується ультрафіолетове 
випромінення, поверхня деревини не пропускає воду і тим самим захищає дерево від руйнування (попереджає утворенню 
тріщин через набухання або пересихання дерева); підкреслює природній колір дерева, лише не значно змінюючи його; не 
має ядовитих субстанції, екологічно чистий продукт, відсутній запах після висихання. Пори поверхні залишаються відкрити-
ми, поверхня «дихає», можливе часткове покриття вже обробленої  поверхні без проміжного шліфування перед нанесенням 
наступного шару. Як правило, зробити тесове нанесення.

Продукт для зовнішніх робіт Exotic-Wood-Oil є засобом захисту для нових або для покриттів, що підлягають ремонту із бла-
городних порід дерева. Exotic-Wood-Oil є універсальним засобом для виконання зовнішніх робіт, наприклад, може бути ви-
користаний для терас, для дерев’яних стель, навісів, садових меблів, обробки фасадів, дверей, садових доміків, балконів, 
парканів, оздоблення дитячих майданчиків, і т.д. Для захисту від синяви і гниття м’яких порід дерева рекомендуємо зробити 
попередню обробку відповідною пропиткою.

Спосіб застосування:
Поверхня повинна бути сухою, чистою, володіти здатністю вбирати, не повинна бути замерзлою, крім цього, повинна бути 
твердою і чистою від пилу. Жир, бруд, водорості і т.д., забруднення видалити за допомогою засобу IRSA Aqua Cleaner 5000. 
Багатошарові системи, а також всі старі покриття  видалити за допомогою шліфування, промивання чи протрави. IRSA 
Exotik-Wood-Oil добре збовтати або перемішати, пензликом або щіткою нанести на поверхню 2-3 тонких рівномірних шари 
олії (біля 50 мл/кв.м) з проміжною сушкою тривалістю 12 годин. Грунт IRSA Exotik-Wood-Oil може бути нанесений  також ме-
тодами розпорошення і занурення. Вологість дерева не повинна перевищувати 12%. Температура під час виконання робіт 
повинна бути не нижче +8° С.

Інструменти почистити розчинником IRSA Verdunnung B або в мильній воді. Якщо використовувати декілька упаковок з різних 
партій, потрібно змішати вміст всіх  упаковок в одній великій тарі. Під час ремонту олію Exotik-Wood-Oil можна наносити на 
вже існуюче покриття за умови, що основа є достатньо стабільною. Якщо ж основа відшаровується, то її слід видалити, відш-
ліфувавши поверхню. Після чого покривати так, як вказано вище. Під час покриття різного роду поверхонь ефект буде різний.
Обов’язково робити тестове нанесення.

Розхід: 
Одного літра достатньо для покриття ~ 20 м2 одним шаром, тобто 50 мл/м2.

Час висихання: 
12-24 годин. За умови, якщо температура біля +20° С і 55 %  відносної вологи.

Умови зберігання:
Зберігати і транспортувати у сухому і прохолодному місці при температурі не нижче +6° C. Термін зберігання в не розкритій 
тарі – декілька років. Відкриту тару щільно закрити і якомога швидше використати.

Запобіжні заходи: 
Зберігати в недоступних для дітей місцях. Не допускати попаданню в каналізацію,  грунт чи водойми. При попаданні речо-
вини в очі чи на шкіру ретельно змити чистою водою. Утилізовувати лише пусту тару. Залишки рідини слід здавати в пункти 
прийому старих лакофарбових матеріалів.

Увага: 
Всі ганчірки з олією,  круги/пади та інші інструменти зберігати в закритій тарі. Через небезпеку  самозаймання  просочених 
олією/воском або шліфувальним пилом, ганчірок і т.д. Всі ці матеріали треба  намочити у воді або зібрати все у відро з криш-
кою чи утилізувати таким чином, щоб запобігти небезпеці 
виникненню пожежі. Професіонали можуть отримати паспорт з техніки безпеки. Дотримуватися умов безпеки, рекомендовані 
під час робіт з хімікатами. Клас небезпеки продукту для води –1. Код системи  інформації про вміст в продукті шкідливих 
речовин: Giscode O60.
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