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IRSA AQUA STAR
Curăţare  şi  întreţinere  perfectă  a  tuturor  suprafeţelor  Lăcuite  ,gen  parchet  ,podele  din  lemn  ş i  scări  –  adecvat  şi  pentru 
Cauciuc,Linoleum,PVC,Gresie si Piatră  Naturala

Domenii de utilizare :
Acest agent de îngrijire,cu autoluciu ş i antiderapant ,reprezinta o combinaţ ie din substanţe de curăţare şi substanţe de întreţinere pentru parchet sigilat,  
lemn şi scări.IRSA Aqua Star este excelent ş i pentru pardoseli din PVC ,Linoleum ,Cauciuc si Piatra Naturala . Nu este permisă tratarea cu IRSA Aqua  
Star a suprafeţelor ceruite şi a celor pe care s-au aplicat uleiuri.

Caracteristici :
•antiderapant ş i rezistent la uzura de trafic •rezistent la apă  •super-concentrat •cu autoluciu •asigură  un grad înalt de curăţare şi îngrijire •conţ ine tenside 
biodegradabile

Utilizarea produsului :
Mai întâi îndepărtaţi nisipul şi murdăria de pe pardoseală , cu o mătură sau peria aspiratorului, pentru că  ambele materiale acţ ionează ca şmirghelul care  
depreciaza suprafata. Apoi faceti o degresare a suprafetei ,folosind detergent Aqua Cleaner 5000 ,diluat 50–100 ml in apa curata. Lă sa-ţi suprafata să se 
usuce,cca 10 - 15minute,dupa care aplicati IRSA Aqua Star ca de exemplu:

- Ştergere de întreţinere a suprafetei :
Pentru întreţ inerea regulată  , turnaţi circa 50 – 100 ml de IRSA AQUA STAR în 10 litri de apă  curată.Ştergeţi suprafaţa cu o lavetă pentru pardoseală
,stoarsă bine astfel încât să  fie doar umedă, lăsaţi pelicula de îngrijire să  se usuce, nu o uscaţ i prin ştergere !

- Îngrijirea pardoselilor, sigilate proaspă t :
Pardoselile proaspă t sigilate pot fi solicitate maxim ş i tratate cu IRSA AQUA STAR cel mai devreme după  zece zile, deoarece stratul de lac necesită  această 
perioadă pentru a se întări (pardoselile lăcuite cu IRSA PLATINUM WASSERLACK pot fi îngrijite deja după  3-5 zile). În cazul în care stratul de lac este  
solicitat puternic mai devreme, pot fi provocate deterioră ri ale suprafeţei,unele putând fi remediate ulterior numai printr-un nou sistem de lă cuire. Asigurarea  
unor anumite caracteristici ale lacului se aplică  numai după întărirea completă  a acestuia.

- Îngrijirea completa de retratare a suprafeţ ei :
În cazul unor porţ iuni cu aspect mat al pardoselii , al pardoselilor că rora li s-a efectuat curăţarea de bază sau înaintea unor solicită ri mai grele ale 
suprafeţei,se va aplica IRSA AQUA STAR nediluat, uniform, subţ ire şi fără întrerupere, cel puţ in de două ori pe suprafaţă, până ce aceasta luceş te uniform. 
Nu este necesară  lustruirea.Ca alternativă  se poate utiliza şi IRSA AQUA STAR GW ( varianta lucioasă  ).

Curăţarea de bază a unei suprafete vechi :
O curăţare de bază a pardoselii cu agent pentru cură ţarea de bază IRSA GRUNDREINIGER G88 este necesară  atunci când pardoseala prezintă  straturi de 
murdărie cu aderenţă mare ,care nu mai pot fi îndepă rtate prin ştergere.

Sugestii importante :
• Lucraţi cu două găleţi: una pentru IRSA AQUA STAR curat, cealaltă  pentru stoarcerea lavetei. • Nu că lcaţi şi nu ştergeţi din nou pardoseala atâta timp cât  
pelicula de IRSA AQUA STAR mai este încă  umedă. • Punctele mai pronunţate de murdărie vor fi îndepărtate în mod separat cu agentul de cură ţare pe 
bază de apă IRSA GRUNDREINIGER G88 diluat .După  curăţare absorbiţ i imediat şi clătiţi cu apă. • La întreţinerea pardoselilor vechi, este bine ca înaintea  
tratării cu IRSA Aqua Star, ale să  fie curăţate cu agentul de curăţare de bază IRSA Grundreiniger G88.
• Îngrijirea optimă  şi curăţarea este bine să fie făcute exclusiv cu produse IRSA AQUA STAR. Amestecarea cu alţ i detergenţi sau agenţi de întreţinere sau 
utilizarea acestora în combinaţ ie cu produsele IRSA AQUA STAR duc la deterioră ri ale suprafeţelor. • În principiu, la orice cură ţare, este interzisă  inundarea 
pardoselii deoarece în caz contrar pot fi provocate daune prin umflarea stratului de bază . Ştergeţi întotdeauna la un grad redus de umezeală !
• Întreţinerea corectă  constituie o componentă  necesară pentru conservarea pardoselii sigilate. Adesea subapreciem cât de importantă  este utilizarea 
detergentului ş i a agentului de întreţ inere potrivite, precum ş i utilizarea lor corectă , aspecte care contribuie la amânarea unei resigilă ri (necesară  în urma 
fenomenelor naturale de uzură ).

Frecvenţa întreţinerii şi a curăţării (conform DIN 18356):

Tipul de solicitare Ştergere de întreţinere Îngrijire completa Curăţare de baza

Pardoseli cu solicitări medii:de 
exemplu camere de zi ş i dormitoare

în funcţie de trafic la fiecare circa 7-
14 zile cu IRSA AQUA STAR în apa 
de şters

Pur / Nediluat cu IRSA AQUA STAR 
aplicat direct pe suprafata

în funcţie de solicitare circa la fiecare  
24 luni sau mai des cu IRSA 
GRUNDREINIGER G88

Pardoseli cu solicitări medii până 
la grele : de ex. :holuri, scări, spaţii 
de birouri cu servicii cu publicul

la fiecare 2 - 4 zile, cu IRSA AQUA  
STAR în apa de şters

Pur / Nediluat cu IRSA AQUA STAR 
GW aplicat direct pe suprafata

în funcţie de solicitare, circa la  
fiecare 12 luni sau mai des cu IRSA  
GRUNDREINIGER G88

Pardoseli cu solicitări extreme : 
de ex. muzee, restaurante,  
magazine, şcoli, cazarme militare

la fiecare 1 - 2 zile, cu IRSA AQUA  
STAR în apa de şters

Pur / Nediluat cu IRSA AQUA STAR 
GW aplicat direct pe suprafata

în funcţie de solicitare, circa la  
fiecare 6 luni sau mai des cu IRSA 
GRUNDREINIGER G88

Pentru săli de sport , gimnastică 
şi săli polivalente:

Utilizaţi numai IRSA AQUA STAR R9 (verificat conform DIN 18032 Teil 2).  
Vă rugăm să respectaţ i instrucţiunile de întreţ inere!

în funcţie de solicitare, circa la  
fiecare 6 luni sau mai des cu IRSA 
GRUNDREINIGER G88

Consilierea noastră  verbală  şi scrisă  bazată  pe testele profesionale efectuate sunt valabile doar ca sugestii cu caracter neobligatoriu ş i nu vă exonerează  de testarea proprie a  
produselor  furnizate  de  că tre  noi  asupra  aplicabilită ţii  acestora  la  procedurile  ş i  obiectivele  preconizate.  Aplicarea,utilizarea  ş i  prelucrarea  produselor  se  produc  în  afara  
posibilităţilor noastre de control ş i prin urmare ,sunt în întregime responsabilitatea dvs. Desigur că  noi garantăm calitatea exemplară  şi constantă  a produselor noastre .Odată  cu  
apariţ ia acestei noi "Fişe tehnice" ,cea anterioară  îşi pierde valabilitatea !!!
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Indicaţie: curăţarea de bază este bine să fie efectuată cât mai rar, iar ea poate fi amânată  considerabil printr-o cură ţenie de întreţinere regulată !

Întreţinere şi curăţare conform DIN 18356 : 
•Pardoselile sigilate trebuie cură ţate şi îngrijite corespunză tor. Garanţia pentru tratarea suprafeţ elor şi pentru pardoseli este asigurată  numai în condiţ iile 
aplicării sistemului de întreţ inere specificat de producă tor.De exemplu, curăţarea cu săpun de Marsilia sau cu săpun natural nu constituie în niciun caz o  
întreţinere profesionistă ,deoarece stratul de lac va fi macerat ca urmare a alcalinită ţii săpunului,devenind astfel friabil.Pentru evitarea deterioră rii 
suprafeţelor lăcuite şi pentru păstrarea aspectului plă cut al pardoselii pentru o perioadă  lunga este necesar să  se utilizeze corect IRSA AQUA STAR ca  
agent de curăţare şi întreţinere.

Important :
• În cazul în care pelicula de sigilare a fost stră punsă, este necesară  lustruirea şi aplicarea unui nou strat de sigilare. • Sigilarea este o activitate care se  
execută manual. Acest lucru poate duce la apariţ ia unor neuniformităţi ale suprafeţei (de ex. particule de praf). Acest lucru nu are nici o influenţ ă asupra 
durabilităţii pardoselii.
• Vă recomandăm ca în prima săptămână după aplicarea unui nou strat de sigilare să  efectuaţi numai curăţare uscată şi să nu aşezaţi covoare. Mobilierul ş i 
alte obiecte grele trebuie plasate cu precauţ ie. • Straturile suport pentru covoare(antiderapante), rolele scaunelor de birou, suporturile de pâslă  care se 
aplică sub mobilă şi scaune trebuie să  fie adecvate pentru suprafeţ ele sigilate. Pentru scaunele cu role utilizaţ i numai role moi conform DIN 68131;  
suplimentar se recomandă  utilizarea unor straturi suport de protecţ ie adecvate.

Climatul interior :
În vederea conservă rii valorii, îndeosebi a pardoselilor,precum ş i pentru asigurarea confortului persoanelor ,climatul interior trebuie să  se situeze la o 
temperatură de circa + 20°C şi o umiditate relativă  de circa 55% RH.

Indicaţie :
Lemnul este un produs natural. El lucrează  şi se adaptează permanent la aerul din încăpere. Iarna , în timpul perioadei de încă lzire a încăperilor, umiditatea 
relativă a aerului scade considerabil. Lemnul reacţ ionează inevitabil ş i cedează din umiditatea proprie , deci se contractă .Acest lucru va fi perceput optic  
prin formarea rosturilor în parchet.Cu cât încă lziţi camerele mai mult ş i o perioadă mai îndelungată  , cu atât mai uscat va fi aerul din încă pere şi cu atât mai 
late vor deveni rosturile.Ne putem aş tepta la o dimensiune maximă  a rosturilor către sfârşitul perioadei incalzire a spatiului . La sfârş itul verii , acestea sunt  
de regulă foarte reduse, respectiv închise. Pentru a acţ iona împotriva formă rii rosturilor, pot fi plasate de exemplu vase cu apă  pe calorifere şi/sau pot fi 
amplasate suficiente plante în încă pere .Un aer prea uscat este critic ş i din punct de vedere fiziologic : starea de confort va fi prejudiciată  într-o încăpere cu 
aer uscat, prin uscarea mucoaselor ş i cresterea sensibilită ţii la infecţii.
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produselor  furnizate  de  că tre  noi  asupra  aplicabilită ţii  acestora  la  procedurile  ş i  obiectivele  preconizate.  Aplicarea,utilizarea  ş i  prelucrarea  produselor  se  produc  în  afara  
posibilităţilor noastre de control ş i prin urmare ,sunt în întregime responsabilitatea dvs. Desigur că  noi garantăm calitatea exemplară  şi constantă  a produselor noastre .Odată  cu  
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