
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                          

IRSA HP-Oil High-Protection
Для паркетних, бамбукових, коркових підлог, покриттів з плитки котто і всіх видів дерев’яних виробів інтер’єру.

Основа:
IRSA HP-Oil High-Protection – пропитка для поверхонь з дерева на основі натуральних модифікованих олій і природних смол, 
а також вільних від ароматичних домішок вуглеводнів.

Область використання:
IRSA HP-Oil High-Protection – універсальний у використанні продукт, використовується під час роботи з твердими, м’якими 
і екзотичними породами дерева, які використовуються в оформленні інтер’єру і можуть піддаватися від нормального до 
високого навантаження, наприклад, це паркет, промисловий паркет, дерев’яна плитка, меблі, кухонні поверхні, полиці,  під-
віконня, дерев’яні покриття на клею. Добрий засіб для покриття корку, бамбуку чи плитки котто. Зробити тестове нанесення.

Властивості: Після покриття IRSA HP-Oil High-Protection поверхня набуває красивий світлий напівматовий відтінок – 
продукт простий у використанні – швидке висихання – надає поверхні стійкості до ковзання – запах практично відсутній 
– стійкий до води і бруду – добре усмоктується – надає поверхні блиску – володіє добрими просочуючими властивостя-
ми – має захисні властивості – підкреслює текстурний малюнок деревини - відсутність жовтуватого або темного ефекту 
«підпалу»  деревини – являється засобом по догляду за деревиною – використовується для покриття поверхонь інтер’єру. 
 
Підготовка поверхні:
Необроблене дерево повинно бути добре відшліфованим (кінцеве шліфування потрібно робити абразивом зернистістю 
100-120), поверхня повинна бути сухою і вільною від будь-яких субстанції, таких як пил, бруд, жир. Вологість деревини не 
повинна перевищувати 10-12%. Покривати вручну і за допомогою техніки при температурі не нижче  +18° C (якщо матеріал 
підігріти до 30-35° C, то збільшиться його просочуюча властивість. Паркет чи дерев’яна підлога, які підлягають ремонту, 
треба відшліфувати поетапно абразивом зернистістю 36/60/80/100/120, Новий свіжий масивний паркет - абразивом зер-
нистістю 36/60/80/100/120, новий необроблений готовий паркет – шліфувальною решіткою зернистістю 100/120. Поверхню 
пропилососити, вологе підмітання робити не слід. У випадку необхідності зробити очистку поверхні від залишків деревного 
пилу антистатичними серветками IRSA Antistatiktucher і універсальним приладом з очистки підлог IRSA Blitzboy.

До відома: 
Покриття з масивного дерева на клею і фанерована деревина в різній степені вбирають в себе олію, в результаті  чого мо-
жуть виникнути різні кольорові відтінки. Тому, треба зробити тестове нанесення! Інструкція з використання  поверхні, яка має 
нормальну можливість поглинати в себе олію: IRSA HP-Oil
High-Protection потрібно добре перемішати і збовтати. Нанести один тонкий шар, поки дерево не перестане поглинати про-
питку (залежить від породи деревини і способу укладання). Не раніше, ніж через 20 хвилин і не пізніше, ніж через 30 хвилин 
почати полірувати поверхню (бежевим полірувальним кругом/падом) до повного зникнення залишків нанесеної пропитки. На 
поверхні не повинно бути блискучих місць. Поверхня повинна бути сухою.  Місця, не доступні для полірування, необхідно 
полірувати машиною (краї, кути, батареї, дверні відкоси і т. д.), полірувати кругом/падом бежевого кольору, який
призначений для полірування руками. Залишити поверхню сохнути на ніч, потім перевірити, чи поглинає поверхня олію. 
При необхідності, нанести знову на наступний день рівномірний тонкий шар олії IRSA HP-Oil High-Protection і відполірувати 
бежевим падом.

Нанесення шпателем:
Нанести 2-3 шари IRSA HP-Oil High-Protection шпателем, особливо під час роботи з породами дерев, які сильно поглинають 
в себе олію  або з різними можливостями поглинання на різних ділянках (бук, вишня) і відполірувати бежевим падом.  По-
чинати негайно, причому полірувати повинні в крайньому разі дві людини. Кожний окремий шар потрібно залишати сохнути 
на ніч. Інструкція з використання поверхні, яка сильно поглинає в себе олію (торцевий паркет, дерев’яна плитка, бук). Для 
виконання робіт діють ті самі рекомендації, що і для поверхонь з можливістю нормального поглинання олії. На поверхню, яка 
сильно вбирає олію, потрібно наносити 3 тонкі рівномірні шари IRSA HP-Oil High-Protection (тобто, до тих пір, поки дерево  
перестане вбирати в себе олію), потрібно дати кожному шару добре висохнути (приблизно 12 годин при температурі біля 
+20° C і відносній волозі повітря 55 %), для того, щоб кожний шар міг добре увібрати олію і висохнути. Все це слід робити 
тому, що торцевий паркет чи покриття з дерев’яної плитки мають капілярну структуру і тим самим володіють дуже високою 
можливістю  поглинання олії, також мають дуже багато стиків, швів і тріщин. Тому такі види покриттів не можуть бути насичені 
лише одним шаром IRSA HP-Oil High-Protection.
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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 
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Якщо нанести лише один шар IRSA HP-Oil High-Protection, він буде повністю поглинатися деревом або корком, які мають 
високу ступінь поглинання, внаслідок чого поверхня буде насичена не достатньо, а це приведе до більш високої 
вірогідності забруднення.

До відома: 
Зайва пропитка висихає і стає твердою на поверхні, в результаті утворюються неоднорідні матові і глянцеві ділянки. Усунути 
цей недолік достатньо важко. Протягом 12 годин після нанесення пропитки, поверхню можна відполірувати білим кругом/
падом, для підвищення її зносостійкість. Крім цього, поверхня набуває легкого глянцю.

Додаткове покриття воском:
За бажанням, поверхня може бути додатково покрита воском IRSA Natura Hartwachs, щоб досягнути більш високого ступеню 
блиску. Наносити віск слід після того, як повністю висохне шар пропитки (~ 3 дня за ідеальних умов: біля +20° C і  відносної 
вологи повітря 55 %). Робочий інструмент/приладдя:
Щітка IRSA Streichburste, валик IRSA Mohairwalze, шпатель IRSA Rapidspachtel, пади IRSA Superpad (бежевий і білий; 1 пад 
діаметром  406 мм на 50 м2.), одно дискова шліфувальна машина, пади для ручного полірування з використанням ручного 
шліфувального приладу 160х220 (бежевий і білий), універсальний прилад для прибирання/чистки підлог IRSA Blitzboy.

Розхід (дані, отримані на основі досліду):
В залежності від поглинаючої здатності поверхні при нанесенні шпателем приблизно 30 г/м2 з розрахунку на один шар, кори-
стуючись валиком або щіткою: на один тонко і рівномірно нанесений шар приблизно 80 г/м2,  а при покритті дерев’яної плитки 
або промислового паркету, береться подвійна кількість пропитки, враховуючи породу дерева.

Час висихання:
Провітрити приміщення. Наявність кисню і температури від +20° C і вище сприяє більш  швидкому висиханню. По покритій 
підлозі не ходити не менше 2 днів. Для захисту покриття використовувати тільки гофрований картон (хвилястою поверхнею 
догори), не закривати поверхню фольгою, щоб дол. Поверхні без перешкод надходив кисень. Якість і  довговічність покриття 
багато в чому залежить від дбайливого відношення до нього в перші дні!

Догляд і очистка:
Піл час процесу затвердіння (~ 6 днів) не піддавати покриття повному навантаженню, а протягом 14 днів не використову-
вати воду для прибирання. Чим дбайливішим буде відношення до покритої олією підлоги  перший час (якомога довше), 
тим довше буде це покриття Вам служити. Догляд за покриттям виконується в залежності від того, яким це покриття бажає 
бачити споживач: для надання матового відтінку використовується засіб IRSA Pflegeol, для надання напівглянцевого відтінку 
–  IRSA Natura Hartwachs, а якщо потрібний ще більший блиск - IRSA Pflegemilch (засіб добавляють у воду; після нанесення 
на  поверхню, полірують). Для видалення сильних забруднень використовують засіб IRSA Seifenreiniger або для покритих 
воском  поверхонь - засіб IRSA Natura Hartwachs. Дотримуватися інструкції за доглядом і очистці покритих олією і воском 
підлог, а також написані в технічній документації (техпаспорті) розпорядження, а також текст этикеток до олії, воску і засобам 
з догляду виробництва компанії IRSA.

Термін зберігання:
За умов зберігання в сухому, прохолодному місці, в не відкритій оригінальній тарі – декілька років. Маркування: Продукт не 
підлягає маркуванню згідно законодавчим актам ЄС.
Дотримуватися правил безпеки, рекомендовані виконувати під час роботи з хімікатами. Містить жирні кислоти, С6-19, солі Co 
(II), 2-бутаноноксим. Може викликати алергічну реакцію. Зробивши запит,  професіонали можуть отримати паспорт з техніки 
безпеки. Клас небезпеки продукту для води –1 (оцінка виробника).  Код системи інформації про вміст в продукті шкідливих 
речовин: Giscode O60.
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