
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 Natura Hartwachs

Захисне покриття і засіб за доглядом для паркетних-, дощатих-, бамбукових та інших поверхонь. Форма поставки/основа: Комбінація відбірних, 
високоякісних природних олій і природного воску, розчинених у вуглеводнях, вільних від ароматичних домішок. Поставляеться готовим для 
використання в твердій або рідкій формі. 

Область використання:
IRSA Natura Hartwachs універсальний для покриття підлог з підвищеним навантаженням,  наприклад: паркет, дошка, корок. Рекомендується 
тестове нанесення. Підходить для нанесення на поверхні оброблені IRSA HP-Oil High Protection або IRSA Design Farbol. Рідкий IRSA Natura 
Hartwachs використовується лише тоді, коли під рукою немає шліфувальної машини. Твердий IRSA Natura Hartwachs можливо перетворити в 
рідкий стан у теплій воді (+30°С) або машинним способом. Але коли віск IRSA  Natura Hartwachs засох,  то його більше не можливо розтопити.

Переваги:
Пастоподібна або рідка суміш; антистатична; запобігає ефекту ковзання; захищає від бруду; доглядає , запобігає і зберігає красивий, світлий тон 
деревини; легка в користуванні; приємна на запах; водостійка; використовується як захисне  покриття, а також як засіб за подальшим очищенням 
і доглядом.
Переробка: Оброблена поверхня повинна бути чистою, сухою, очищеною від пилу, олії, воску і жиру. Забруднення видаляється за допомогою 
IRSA Grundreiniger G88. Ретельно вичищена поверхня сушиться 8 годин. Запобігати або негайно видаляти водяні калюжі на підлогах покритих 
недавно IRSA Natura Hartwachs. Рекомендується тестове нанесення IRSA Natura Hartwachs. Підлоги, оброблені олією, сушаться 3 дні ( при +20 
°С, 55% відносної вологи повітря) і покриваються IRSA Natura Hartwachs.

Рекомендована схема нанесення: 
1 шар IRSA Natura Hartwachs тонко наноситься вручну або машинним способом, розхід в один шар 30 г/м2. Через 1-3 години сушки, в залежності 
від утворення матової поверхні, негайно полірується білим падом до цілковитого зникнення залишків нанесеного засобу, за потреби можна на-
нести 2 шар, згідно вище  вказаної схеми. Якщо після полірування з’являються матові плями,  то слід видаляти додатковою сушкою з наступним
поліруванням.

Умови висихання:
Час висихання після кожного нанесення шару 1-3 години. Обережно ходити по підлозі можна через 2 дні після нанесення кінцевого шару, повне 
навантаження можна давати через 6 днів (дозволяється встановлювати меблі). Такі умови висихання дійсні при дотриманні технічних умов 
виконання  паркетних робіт (+20°С, відносна вологість повітря 55%). Підвищена вологість і низька температура  збільшує час висихання.  Реко-
мендується слідкувати за циркуляцією повітря в приміщенні. 

Рекомендований інструмент:
IRSA пропонує професійний інструмент для нанесення: IRSA щітка, ганчірка без волокна, IRSA плоскошліфувальна одно дискова машина, пади. 
Увага, якісний результат можливий лише при використанні професійного інструменту. Інструмент після роботи добре почистити і ретельно поми-
ти IRSA Verdunnung B. Обробка поверхні, покритої IRSA Natura Hartwachs: Якщо видно матові або зношені ділянки, можна нанести IRSA Natura 
Hartwachs повторно і після сушки (~2 години) відразу відполірувати. IRSA Natura Hartwachs можна використовувати і після обробки поверхні 
з IRSA Seifenreiniger або IRSA Pflegemilch. Якщо на поверхні видно смуги, їх  слід вручну видалити за допомогою ганчірки або шліфувальної 
машини.

Подальше використання пропитки:
В будь-який час можливо використовувати IRSA Natura Hartol, IRSA Hartol Rapid, IRSA Natura Olwachs або IRSA HP-Oil High Protection. Забруд-
нену поверхню ретельно чистять за допомогою IRSA Grundreiniger G88. Наступне покриття воском: IRSA Natura Hartwachs можна наносити і у 
випадку необхідності (протерті місця) або після  ретельної чистки. Потім відразу слід полірувати. Увага: шари повинні бути тонкими. Догляд і очи-
стка: Рекомендуються для використання IRSA Pflegeol (для матових поверхонь), IRSA Natura Hartwachs (для напівматових поверхонь). Очистку 
виконувати IRSA Seifenreniger. Використання засобів з очищення можливе через 14 днів після висихання останнього шару.

Розчинник:
IRSA Verdunnung B.
Кліматичні умови переробки: Температура поверхні і повітря в приміщенні повинна бути не меншою +15°С і не  більшою +25°С.
Запобіжні заходи: Зберігати в місцях не доступних для дітей. Під час і після переробки провітрити приміщення. Не допускати попадання відходів 
в каналізацію, грунт і ґрунтові води. Утилізовувати тільки пусту тару. Просочені олією і  воском пади, ганчірки і допоміжні засоби  слід зберігати в  
металічних відрах, які щільно закриваються кришкою.

НЕБЕЗПЕКА ЗАМОЗАПАЛЮВАННЯ! Виконувати приписи з поводження палаючими речовинами.

Умови зберігання:
В не розпакованій і щільно закритій тарі термін зберігання багато років.
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