
 

 

 

IRSA DISTINCT 2K OIL - UNIVERSAL 

Produs si Ambalat de către IRSA Lackfabrik Irmgard GmbH,Germany 

 

DESCRIEREA PRODUSULUI.  DISTINCT 2K OIL este un ulei  

natural din doua componente fără conţinut de solvent pentru impregnarea 

si protejarea podelelor din lemn, bazat pe uleiuri naturale si ceara, ce se  

usucă printr-o oxidare accelerată prin adăugarea întăritorului B.  
 

DOMENII DE UTILIZARE.  DISTINCT 2K OIL are aplicare 

universala pe toate tipurile de lemn , incluzând esenţele indigene cât 

si esenţele exotice.  Este destinat traficului extrem pentru suprafeţele 

interioare cum ar fi: parchet /podele din lemn, blocuri si scări de lemn, 

mobilă, blaturi si glafuri din lemn, uşi si ferestre din lemn. Este uşor de 

utilizat si are o setare rapidă, rezultând o suprafaţa rezistentă mată si  

antiderapanta. Datorita capacitaţii mari de penetrare in lemn acest ulei evidenţiază caracterul natural al lemnului si protejează 

suprafaţa împotriva apei si mizeriei. Datorita conţinutului de ceara din compoziţia uleiului suprafaţa rezultata in urma aplicării 

rămâne neteda, uniformă si saturată, făcând întreţinerea suprafeţei aproape la fel de uşoara ca a suprafeţelor lăcuite. 

 

CARACTERISTICI TEHNICE.  

 100% Solid şi fără conţinut de solvent. 

 Uscare oxidativă datorită întăritorului. 

 Uscare foarte rapida - 24 ore. 

 Pretabil pentru trafic extrem (birouri, scoli, hoteluri, băi si bucătării, etc..) 

 Consum foarte scăzut, aprox. 30 - 50 ML /m²/2 straturi 

 Foarte uşor de întreţinut. 

 Aplicare ergonomică (poate fi aplicat atât la rolă cât şi la spatulă) 

 Suprafața difuzivă dar rezistenta la apa si mizerie.                                                    

 Pretabil la încălzire in pardoseală - sistem cu apă caldă.  

 

DATE TEHNICE.  

 Ambalare                               bidon de metal/doza plastic pentru întăritor. 

 Dozare versiune incoloră       2.0 L + 0.50 L Întăritor ( rație  4 : 1 ) 

 Dozare versiune colorată       2.5 L + 0.50 L Întăritor ( rație  5 : 1 ) 

 Durata de viaţa                      minim 24 luni, in ambalaj original nedesfăcut la loc uscat.                

 Culori                                     Incolor si 19 culori la cerere. 

 Consum                                 30 - 50 mL /m² /strat, in funcție de absorbanta. 

 Timp de lucru                         cca 2 ore. 

 Aplicări ulterioare             după 30 minute de ştergerea primului strat. 

 Gata de trafic                         după 24 ore.                                                                                                                                       

TOATE ACESTE DATE SUNT VALABILE IN CONDITII NORMALE DE APLICARE, RESPECTIV  23 °C şi  55 %RH. 



 

 

 

PREGATIREA SUPRAFETEI.  

După ce adezivul de lipire a lemnului s-a întărit, tratamentul suprafeţei din lemn poate începe. Şlefuiţi suprafaţa pardoselii din lemn, 

corect din punct de vedere tehnic. Șlefuirea finală trebuie făcuta cu o mașina monodisc, utilizând o plasa de granulaţie 100 sau 120 

(nu utilizaţi abrazive prea fine, pentru că acestea închid porii lemnului). Suprafaţa trebuie să fie uscată, fără grăsimi, uleiuri, ceara 

sau silicon. Pentru intensificarea culorii si obţinerea celor mai bune rezultate de aplicare, vă recomandăm să ştergeţi suprafaţa cu 

IRSA AQUA CLEANER 5000 diluat cu apa (100 mL concentrat/ 10L apă) utilizând un mop sau o cârpă curată. Lăsaţi suprafaţa să 

se usuce pentru cca. 60 minute, după care puteţi începe uleierea suprafeţei din lemn. 
 

APLICAREA ULEIULUI TRANSPARENT SI COLORAT. 

1. Înainte de utilizare, aclimatizați produsul la temperatura camerei si agitaţi conţinutul foarte bine prin zguduirea bidonului de ulei.  

2. Amestecați manual, baza de ulei (componenta A) cu întăritorul (componenta B) in proporţie de 4 : 1 pentru ulei transparent si in  

    proporţie de 5 : 1 pentru ulei colorat, utilizând un băț din lemn sau metal. 

3. Aplicaţi uleiul pe suprafaţa din lemn, utilizând o spatulă de chit sau o rolă (la suprafeţele bizotate) pentru aplicarea produselor pe  

    bază de apa - rola cu păr lung. Lăsaţi uleiul sa penetreze in lemn pentru cca. 30 - 40 minute, apoi curăţaţi excesul de ulei cu un    

    PAD VERDE IRSA până când suprafaţa capătă un aspect uniform si neted, iar pe suprafaţă nu rămâne nici un exces de ulei. 

4. După aplicarea si ştergerea primului strat, se poate aplica stratul 2 de ulei IRSA DISTINCT 2K OIL, iar excesul de ulei se va  

    îndepărta imediat cu un PAD VERDE IRSA ( al doilea strat este de preferat sa nu se aplice pe întreaga suprafaţa, ci doar cu  

    padul îmbibat in ulei, astfel încât ştergerea uleiului sa nu devina greoaie). 

5. Polişarea finala se va face cu PAD ALB IRSA pentru a îndepărta orice exces de ulei de pe suprafața din lemn si a da suprafeţei  

    un aspect uniform si saturat.  

 

SFATURI SI ASPECTE PRACTICE PRIVIND  APLICAREA ULEIULUI COLORAT.  

1. Întotdeauna faceţi un test de culoare pe lemnul ce urmează a fi colorat (cca. 1m²)si obţineţi acceptul beneficiarului, după care  

    continuaţi uleierea întregii suprafeţe. In special la aplicarea uleiului colorat vă sfătuim să fiţi foarte atenţi cu şlefuirea finală a    

    lemnului, in caz contrar este posibil ca zgârieturile de la şlefuire sa rămână vizibile pe suprafața din lemn.                                                                                                                          

2. Înainte de aplicarea uleiului colorat (valabil si la aplicarea celui transparent) suprafaţa trebuie şlefuita cu maşina monodisc cu  

    granulaţie 100 iar apoi o a doua şlefuire cu granulaţie 120. Apoi vă recomandăm să pulverizaţi apă curata sau IRSA AQUA  

    CLEANER 5000 diluat cu apa (100 ML concentrat/ 10L apă) si ştergeţi suprafaţa a utilizând un mop sau o cârpă curată. Lăsaţi  

    suprafaţa sa se usuce pentru cca. 60minute, după care puteţi începe uleierea suprafeţei din lemn. Prin aceasta operaţiune  

    zgârieturile de la şlefuire se estompează iar absorbanta lemnului devine uniformă, uleiul penetrând mai bine suprafaţa lemnului. 

3. Aplicarea uleiului, în special la podelele şanfrenate, este bine sa se facă cu ajutorul unei role de lac ecologic ce se îmbiba de   

    cate ori este nevoie intr-o tăviţa sau recipient cu ulei. Deşi aplicarea este mai dificila, prin adoptarea acestei metode se obţine o   

    saturare completa a suprafeţei, consumul de ulei este mai mic, iar şanfrenul se colorează in acelaşi mod ca si restul suprafeţei,  

    fără a exista riscul de acumulare a uleiului in şanfren – ştergerea acestuia fiind foarte dificilă.  

4. Nu amestecaţi toata cantitatea de ulei într-un singur pas, ci faceţi porţii de 0,5 – 1kg. In acest caz uleiul rămâne permanent  

    subţire si este absorbit foarte uşor de către lemn. De asemenea, pentru cei care nu au experienţa de aplicare, nu întindeţi uleiul    

    pe întreaga suprafaţa ci lucraţi pe porţiuni de 10 – 15mp pe care le ştergeţi cu padul verde si apoi continuaţi cu aplicarea.                                                             

 

 

 



 

 

 

5. Pentru a avea rezultate foarte bune ştergerea suprafeţei de ulei se face cu pad Verde Irsa (se poate folosi de asemenea si padul  

    bej sau padul din pâsla grosiera). Padul se schimba regulat (o faţă poate fi folosita pentru cca 10 – 15 mp) pentru a avea  

    eficacitate in îndepărtarea reziduurilor de ulei si o calitate foarte buna a suprafeţei. Foarte important este ca la finalul uleierii sa   

    se facă polisarea suprafeţei cu padul alb pentru a da suprafeţei  un aspect uniform si saturat.  

6.  Suprafața proaspăt uleiată nu trebuie acoperită sau curăţată in primele 48 ore, de la aplicarea uleiului. 

7.  Pentru o utilizare optimă a suprafeței uleiate, pe durată îndelungată, va recomandăm curățirea regulată a suprafeţei cu IRSA  

     CLEANER 5000 si întreținerea acesteia cu IRSA CARE MILK OIL. Vă rugăm să citiți cu atenție modalitatea de întreținere a  

     podelelor uleiate, in fisa tehnica a produsului IRSA CARE MILK OIL. 

8.  După tratamentul podelelor uleiate in zone umede (cum ar fi băi, bucătarii, saune, săli de fitness) sau la tratamentul treptelor  

     de scara, vă recomandăm să aşteptaţi minimum 48 ore, înainte de a supune traficului intens suprafaţa uleiata.  

 

SCULE SI ACCESORII PENTRU APLICAREA ULEIULUI TRANSPARENT SI COLORAT. 
 

ROLA PENTRU APLICARE ULEI                      SPATULA PENTRU APLICARE ULEI             APLICATOR INTRETINATOR ULEI 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAD VERDE - STERGERE AGRESIVA           PAD BEJ - STERGERE MEDIE                      PAD ALB - POLISARE SUPRAFATA 

  

 

                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                         

 

NOTE IMPORTANTE !!!  
 

- Contactul uleiului cu padurile sau materiale textile, poate produce risc de autoaprindere! De aceea va sfătuim să udaţi cu apă, 

padurile sau cârpele folosite la ştergerea uleiului si să le depozitaţi la exterior in pungi sau cutii închise. 

- Nu lăsaţi produsul la îndemâna copiilor!  

- Va recomandăm ca prima spălare sau întreţinere să se facă după un timp de minim 48 ore, de la aplicarea uleiului pe suprafaţa.  

 



 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                         
WHITE                                                                                                                            HONEY 

   
BLACK                                                                                       COGNAC   

              
DARK GREY                                                                                                         MOCCA  

    
TRANSPARENT                                                                                         MEDIUM BROWN 

     
KOBALT                                                                                           ROASTED  

 



 

 

 

   

CHERRY                                                                                                                        CREAM 

          

TERRA BROWN                                                                                                              KHAKI 

  

SHELL                                                                                                                    CONCRETE                    

   

WALNUT        BROWN GREY 

  

COCOA                                                                                                                           BEIGE 

 


