
Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

FISA TEHNICA                              02/2012

IRSA WOOD - REFRESHER
Decapant special, pentru curăţarea şi renovarea lemnului de exterior, înnegrit sau uzat, pentru o stră lucire de durată a tonalităţii 
lemnului.

Caracteristici :
IRSA Wood-Refresher este un decapant special,pentru renovarea ş i curăţarea lemnului exterior ce s-a oxidat si a capatat un aspect înnegrit la suprafata.  
Culoarea naturală  a lemnului ,înnegrit pe exterior ,este restaurată  iar tonul proaspă t si cald al lemnului este refă cut,beneficiind de vizibilitate de durată ,după 
tratarea lemnului cu uleiuri IRSA colorate si transparente . Uleiurile adecvate pentru utilizare în aer liber sunt IRSA Wood Oil si Uleiul IRSA Exotic Wood Oil  
pe baza de răşină naturala de impregnare ,ce protejează  persistent lemnul ,iar tonalitatea originală  a lemnului este din nou vizibilă .

Prelucrare :
IRSA Wood-Refresher este utilizat în funcţ ie de înnegrire în stare pură  sau diluat cu apă (până la o proporţie de 1:5). Lemnul care urmează  să fie tratat 
trebuie să fie curat, fără gheaţă sau alge şi se umezeste în prealabil. Se pulverizeaza IRSA Wood-Refresher pe suprafaț a umedă şi se va peria cu o perie 
din plastic tare, pe lungimea fibrelor lemnului. După  aproximativ 15 minute de expunere se vor îndepă rta impurităţile si substanţele integrate, cu o perie  
aspră sau o lavetă absorbanta fără scame şi se clateste cu multă  apă.Procesul se va repeta până  când se va ajunge la tonalitatea dorită , a lemnului.Nu 
lăsaţi să se usuce IRSA Wood-Refresher ş i prelucraţ i secvenţial(in etape)zonele mai mari.După  uscarea completă  a suprafetei,se va proteja lemnul  
proaspăt renovat, cu unul sau două  straturi de protecţ ie permanentă din uleiul IRSA Exotic Wood Oil sau uleiul IRSA Wood Oil pe baza de răşină de 
impregnare.

Utilizare :
În funcţie de gradul de murdărire : 1litru pentru cca.10 - 50m2( pentru 1m2 între 20-100 ml ).

Domenii de aplicaţie şi restricţii :
IRSA Wood-Refresher este utilizat pentru cură ţarea şi renovarea lemnului înnegrit pe exterior (punţ i de lemn, terase, faţade din lemn, garduri, corniş e , 
astereală) din cauza soarelui ş i a condiţiilor climaterice. Se va evita contactul direct cu metale (de exemplu, fitinguri de metal) ş i cu plantele (de exemplu,  
plantele ornamentale sau agricole vor fi acoperite cu folie) iar lemnul înnegrit va fi curatat prin slefuire sau sablare de impurită ţile grosiere, precum pelicule  
vechi de lac sau vopsea, consolidate în timp (de exemplu, acţ iunea de corodare). Eventualele straturi de alge ş i de muşchi (straturi verzi) pot fi îndepă rtate 
în prealabil cu IRSA Aqua Cleaner 5000 Outdoor.

Capacitatea de depozitare / Temperatura de prelucrare ş i de transport:
Rezistent pe durata mai multor ani, în cazul în care spaţ iile de depozitare sunt uscate ş i iar containerul este bine închis .IRSA Wood-Refresher se va  
depozita în spaţ ii ferite de îngheţ  şi la temperaturi nu prea înalte (de la 5 până  la 35°C) iar transportul nu se va efectua sub 8°C.

Conţinut : IRSA Wood-Refresher  conţine acid oxalic, agenţ i tensioactivi neionici ş i apă.

Indicaţii de siguranţă :
La utilizarea acestui cură ţitor special se va purta îmbră căminte de protecţ ie specială( pistolul pentru stropit poate afecta ţ esătura ),precum mănuşi si 
ochelari de protecţ ie .Se va evita contactul cu pielea ş i gura .Dupa utilizare ,pistolul pentru stropit va fi imediat spă lat cu multă apă .A se consulta medicul în  
cazul unei inhalări sau indispoziţ ii creeate şi i se vor prezenta aceste informaţ ii sau eticheta produsului.A se evita contactul cu plante ornamentale ş i
de cultură.A nu se lăsa produsul la îndemâna copiilor.A nu se introduce lichidul în recipientele
pentru hrană,băutură sau alte produse alimentare. Evitati contactul cu alimente ş i furaje !!! Poate provoca reacţ ii alergice !!! A se consulta fişa cu 
date de siguranţa!!!

Reciclare :
Ambalajul se goleste în întregime, înainte de colectare. Reziduurile de deş euri periculoase se
vor depune la deşeurile complexe. Catalogul deş eurilor(EWC): 070699-lea Cod de produs : GD 30.

Kontakt: RO / Grisco Construct srl , Bucuresti Grigore Gafencu , nr. 78-84 ,Sector 1 Tel . (004) 031.710.87.57 / 58 / 59 
E-mail : office@grisco-construct.ro

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 posibilită ţilor 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 apariţia acestei noi "Fişe tehnice" ,cea anterioară  îşi pierde valabilitatea !!!


