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voor hout, parket, trappen en kurk

OLIËN EN WASSEN

[ Ihre professionelle Oberfläche ]

Natuurlijk oliën
en wassen!
Het perfecte oppervlak voor hout
(binnen en buiten), parket, cotto en kurk
Beste klant,
Wij ontwikkelen en produceren al
decennia lang producten van hoge
kwaliteit die hout zowel binnen als
buiten of uw nieuwe planken- of parketvloer blijvend beschermen. Ook
oude vloeren kunnen zo gerenoveerd
worden dat hun oude glans opnieuw
verschijnt.
De bouwbiologisch onbedenkelijke
oliën en wassen van IRSA zijn het
meest geschikt voor de bescherming van zowel inheemse harde en
zachte houtsoorten als fruit- en exotische houtsoorten en massieve kurk.
Oliën van IRSA worden bijv. gebruikt
bij parket, houtbestrating, hoogkantlamellen, planken of OSB-platen.
Ook bij onbehandeld of voorgeolied
systeemparket kunnen IRSA-oliën,
-wassen en -onderhoudsmiddelen
gebruikt worden.
Bij de vloerimpregnering wordt IRSA-olie of het olie-wassysteem zo
aangebracht dat er geen laag op
het houtoppervlak ontstaat. Met olie
of olie-wassystemen verkrijgt u een
blijvende bescherming voor normaal
tot zwaar belaste oppervlakken. Het
karakter van het natuurlijke materiaal wordt geaccentueerd en het hout
krijgt een mooie, warme uitstraling.
Het met olie of was behandelde hout
blijft zijn open poriën behouden. De
impregnering heeft een vochtigheidsregulerend effect en laat het hout
„ademen“. Oliën en wassen van IRSA
zijn op het gebied van vloeren, vooral
bij bepaalde „kritieke“ houtsoorten of
plaatsingswijzen (bijv. beukenparket
op vloerverwarming, hoogkantlamellen, plankenvloer), e.a. vanwege de
ontbrekende verlijming van de kanten, een uitstekend alternatief voor

waterlak of lakken met een te hoog
gehalte aan oplosmiddelen. Oppervlakken die met olie of was zijn behandeld kunnen bovendien in tegenstelling tot een beschermende laag
gedeeltelijk opgeknapt worden.
Als u wilt dat uw parket-, kurk-, of
houten vloeren lang mooi blijven, dan
moet u ze op de juiste manier onderhouden en reinigen. Waardevolle tips

Eikenparket, met IRSA Natura-grondeerolie
geïmpregneerd, in het Jüdisches Museum
Berlin (Joods Museum Berlijn).

hierover vindt in de „Onderhoudsaanwijzing voor met olie en was behandelde vloeren“.
Wij wensen u veel plezier met uw
geoliede of gewaste parket-, kurk- of
houten vloer.
Het IRSA-team

IRSA is uw competente partner in waterlakken en traditionele beschermingslagen, oliën,
wassen, onderhoudsmiddelen en toebehoren voor houten, parket- en kurkvloeren.

Oliën en wassen voor hout, parket, bamboe,
cotto en kurk binnenshuis:
Oplosmiddelvrije olie:

IRSA Natura Hardolie is een hars- en oplosmiddelvrije olie, universeel voor
alle harde, zachte en exotische houtsoorten geschikt, bezit een hoge vulkracht, een
goed indringvermogen en zeer goede vuil- en waterafstotende eigenschappen.
Het hout krijgt een warme uitstraling. Breng naargelang het hout en de plaatsingswijze 1-3x nat in nat
(ca. 120 g/m2) met een IRSA-kwast of IRSA-mohairroller aan, trek na ca. 40 minuten met de IRSA-hardoliewisser het oppervlak af en polijst het oppervlak dat vrij van resten is opnieuw. Met Natura Hardwas
kan het oppervlak nagepolijst worden.

Sneldrogende oliën:

IRSA Hardolie Rapid, is een hars- en oplosmiddelhoudende olie, universeel
voor alle harde, zachte en exotische houtsoorten geschikt, uitstekend water- en vuilafstotend. Het oppervlak krijgt een helderder uitzicht.
Breng naargelang het hout en de plaatsingswijze ten minste 2x een dunne laag hardolie Rapid (ca. 80g/m2)
gelijkmatig aan tot het hout volledig verzadigd is. Polijst eventueel resterende olie weg. Behandel indien
gewenst na ongeveer 6 dagen nog eens met Natura Hardwas.

IRSA HP-Oil-High-Protection

is een hars- en oplosmiddelhoudende
olie, universeel voor alle harde, zachte en exotische houtsoorten geschikt die een
helder uiterlijk moeten krijgen. Uitstekend geschikt voor parket, plankenvloeren, industrieparket, houtbestrating, meubelen, werkoppervlakken, rekken, kurk, bamboe of
cotto.

Naargelang het absorberend vermogen van het oppervlak dient u 1-2x (ca. 50 g/m2) een dunne laag
IRSA-HP_OIL-High-Protection aan te brengen tot het hout geen olie meer absorbeert. Eventuele olieresten moeten telkens na ca. 20 minuten weggepolijst worden.
Uithardtijd ca. 6 dagen. Daarna kunt u met Natura Harwas nabehandelen.

Verwerkingsklare, gekleurde olie:

Design-kleurolie is een hars- en oplosmiddelhoudende diepte-impregnering

voor houtoppervlakken, parket, massieve kurk en andere goed absorberende oppervlakken.

Design-kleurolie van IRSA werkt vochtregulerend, stoot vuil af, bezit een goed indringvermogen en is als
kleurvariant bestand tegen UV-stralen.
Verwerkingsklaar in zwart, wit, dennenboom, notelaar, lichtgrijs, donkergrijs, lichte zandkleur, lichte eik,
roodbruin, wenge en kleurloos. Speciale tinten op aanvraag. Alle kleuren kunnen onderling gemengd
worden.
Breng naargelang het absorberend vermogen van de ondergrond en/of de gewenste kleurintensiteit
IRSA design-kleurolie 1-2 x (ca. 75 g/m2) aan tot het volledig verzadigd is en polijst de overbodige olie
weg. Het met kleurolie behandelde oppervlak kan na het drogen (ca. 6 dagen) met kleurloze of gekleurde
Natura Hardwas bijgepolijst worden.

Was:

Natura Hardwas, deze vaste of vloeibare glanswas wordt gebruikt voor geoliede oppervlakken als grondlaag en als onderhoudsbehandeling. IRSA Natura Hardwas is ook verkrijgbaar in wit, lichtbruin en donkerbruin.

Breng een dunne laag van het materiaal 1-2 x (vanaf 20 g/m2) aan op het voorgeoliede oppervlak en
polijst het meteen op van zodra het droog is.

Alle oliën van IRSA zijn geschikt voor normale en zware belasting.

Oliën voor hout buitenshuis: Terrassen
planken, tuinmeubelen, façaden enz.
Speciale gekleurde, verwerkingsklare oliën:

Exotic Wood Oil, bruin getint, beschermt exotische houtsoorten (bijv.

Bangkirai, Teak, Ipe, Iroko, Mahagonie, Meranti, Nyatoh, Jarrah, Belinga),
maar is ook geschikt voor inheemse houtsoorten zoals bijv. Douglasie, lork
en ceder.

IRSA Exotic Wood Oil bevat duurzame, weervaste oliën en microfijne pigmenten. UV-stralen worden zo
actief geblokkeerd. Het hout wordt beschermd tegen beschadigingen. IRSA Exotic Wood Oil bevat geen
giftige grondstoffen en geurt niet als het droog is.
Accentueert de houtkleur, geen sterke wijziging van de exotische houttint. Het product vormt nauwelijks
een film zodat vooral terrasvloeren quasi onverslijtbaar zijn (nauwelijks filmvorming of slijtage). Het oppervlak behoudt zijn open poriën, is luchtdoorlatend en kan ook gedeeltelijk zonder tussentijds schuren
nabehandeld worden. Verbruik: ca. 50 g/m2 per laag.
Toepassingsbereik: edel hout buitenshuis zoals terrassenvloeren, houten plafonds, carports, tuinmeubelen.

Wood Oil, wit, lork, purperrood/ossenbloedrood, duivenblauw, papyruswit,
zandgrijs, platinagrijs, koperbruin, andere kleuren op aanvraag. Beschermt
inheemse harte en zachte houtsoorten, zoals bijv. voor Douglasie, acacia,
lork, dennenboom, spar en ceder.

RSA Wood Oil bevat duurzame, weervaste oliën en microfijne pigmenten. UV-stralen worden zo actief
geblokkeerd en het hout wordt beschermd tegen beschadigingen. IRSA Wood Oil bevat geen giftige
grondstoffen en geurt niet als het droog is. Gebruik IRSA-impregneergrond (tegen schimmelvorming,
blauwte enz.) als grondlaag (ten minste 120 g/m2).
Het product vormt nauwelijks een film zodat vooral terrasvloeren quasi onverslijtbaar zijn (nauwelijks
filmvorming of slijtage). Het oppervlak behoudt zijn open poriën, is luchtdoorlatend en kan ook gedeeltelijk zonder tussentijds schuren nabehandeld worden. Verbruik: ca. 50 g/m2 per laag.
Toepassingsbereik: alle harde en zachte houtsoorten buitenshuis zoals terrassenvloeren, houten plafonds, carports, tuinmeubelen.

Olie-hars-impregnering, kleurloos, wit, eik, notelaar, dennenboom,
lichte zandkleur, lichtgrijs, donkergrijs, roodbruin, wenge, is een hars- en oplosmiddelhoudende diepte-impregnering die bij lichte houtsoorten langdurige
bescherming tegen weer en water biedt.
Breng naargelang de ondergrond de olie-hars-impregnering 1-3x op alle zijden aan tot het volledig is
verzadigd en verdeel gelijkmatig (ca. 17 g/m2 per laag). Gebruik IRSA-impregneergrond (tegen schimmelvorming, blauwte enz.) als grondlaag (ten minste 120 g/m2).
Toepassingsbereik: houtbeschermingslazuur voor alle harde en zachte houtsoorten buitenshuis zoals
façades, omheiningen, carports, houten huizen en tuinmeubelen.

Met olie en was behandelde vloeren (binnenshuis) correct onderhouden en reinigen:
Onderhoud en reiniging:

Onderhoudsolie, kleurloos, voor geoliede oppervlakken die mat moe-

ten blijven.

Reinigt en vernieuwt de vloer. Ook vergrijsde vloeren krijgen hun oorspronkelijke kleurtoon terug. Met
de IRSA oliegeïmpregneerde doeken en de IRSA Blitzboy of met de IRSA-polijstmachine wrijft u de
onderhoudsolie open. Daardoor reinigt en onderhoudt u het oppervlak in één doorgang. Verbruik vanaf
10 g/m2.

Met olie en was behandelde vloeren (binnenshuis) correct onderhouden en reinigen:
Vervolg onderhoud en reiniging:

Natura Hardwas, voor extra glans bij oppervlakken die met olie of was

zijn behandeld.

Breng een dunne laag van het materiaal 1-2 x (vanaf 20 g/m2) aan op het voorgeoliede oppervlak en
polijst het op van zodra het droog is. Verkrijgbaar in vaste of vloeibare vorm, kleurloos of gekleurd.

Onderhoudsmelk, voor zijdeglanzende oppervlakken als de vloer met
olie en/of was is behandeld.

Breng dit puur of verdund in water (vanaf 100 ml in 10 liter water) met bijv. de IRSA Blitzboy en stofdoek
nevelig aan en polijst na het drogen. Ook machinaal verwerkbaar.

Zeepreiniger, voor de terugvettende reiniging bij met olie/was behandel-

de oppervlakken.

Breng verdund (vanaf 20 ml in 10 liter water) in water met de IRSA Blitzboy en stofdoek aan of wis het
nevelig. Ook machinaal verwerkbaar.

Aqua Star R9, voor houten en parketvloeren die met een beschermende
laag zijn behandeld (vooral voor ultramatte oppervlakken), geolied alsook geolied/gewast zijn; ook voor systeemparket en andere hardelastische vloeren.
Niet laagvormend.
Wordt als onderhouds- en reinigingsmiddel in water (vanaf 50 ml in 10 liter water) voor de doorlopende
onderhoudsreiniging gebruikt.
Getest in overeenstemming met DIN 18032, deel 2, d.w.z. ook voor turn- en sporthallen geschikt
(slipremmend).

Grondreiniger G88, voor houten, parket-, bamboe- en kurkvloeren of
ook voor andere oppervlakken.
Lost milieuvriendelijk en geurarm hardnekkige lagen onderhoudsmiddel op en verwijdert alle vuil.
Verbruik vanaf 50 ml in 10 liter water.

Algemene aanwijzingen:
Als u parket wilt onderhouden en reinigen, dient u rekening te houden met het juiste kamerklimaat:
+20°C en 55% rel. luchtvochtigheid. Neem naast deze informatie ook de waardevolle tips van de onderhoudsaanwijzing voor met olie en was behandelde vloeren in acht. U vindt er de gebruiksvoorschriften
van de onderhouds- en reinigingsmiddelen en uitvoerige technische informatie van IRSA-oliën en wassen. Over het algemeen moet een testlaag aangebracht worden. Meer tips vindt u in onze technische
gegevensbladen, de etiketten en volledige declaratie van de bovenvermelde producten. Op www.irsa.de/
download vindt u meer informatie (volledige declaratie, onderhoudsaanwijzingen, enz.).
Neem aub onze gegevens m.b.t. waterlakken en traditionele beschermingslagen, onderhoudsmiddelen
en toebehoren van IRSA in acht.

www.irsa.de
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