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[ Ihre professionelle Oberfläche ]

Gegarandeerd langdurige bescherming,
de beste kwaliteit!
Het eerste waterlaksysteem dat al na
3 dagen volledig begaanbaar is!
Geachte klant,

PLATINUM

Waterlaksysteem voor parket, houten en
bamboe vloeren, OSB-platen, trappen

Al vele tientallen jaren lang ontwikkelen we kwaliteitsvolle producten die
zowel binnenshuis als buitenshuis een
betrouwbare bescherming bieden voor
parket, hout, kurk en andere oppervlakken.
Met het nieuwe en uitgebreide waterlaksysteem IRSA PLATINUM stellen we
u een productconcept voor dat aan de
allerhoogste kwaliteitsnormen voldoet.
Ons onderzoek, gecombineerd met de
waardevolle opmerkingen van onze
klanten, leidde tot een op water gebaseerd en milieuvriendelijk laksysteem
met buitengewone eigenschappen en
voordelen.
Het waterlaksysteem IRSA PLATINUM
is naargelang het product waarop het
gebruikt wordt, na 3 tot maximaal 5 dagen volledig uitgehard zodat het behandelde oppervlak al na een zo korte tijd
volledig belast kan worden. De mechanische en chemische weerstand is uitstekend en is vergelijkbaar met die van
lak op basis van solventen.
De gesloten lakfilm is ook bestand tegen urenlange inwerking van water.
Zwarte strepen van schoenzolen kunnen gemakkelijk verwijderd worden er
laten geen vervelende sporen achter.
De IRSA PLATINUM waterlak is in alle
glansvarianten bijzonder kras- en slijtvast. Individuele vloerdecoratie: dankzij
de verschillende glans- en matgradaties
kunnen afwisselende optische varianten bereikt worden. Omdat de waterlak
IRSA PLATINUM lichtbestendig is, blijven de laklagen ook later nog mooi helder en vergelen ze niet.
Opdat uw parket of houten vloer lang
mooi blijft, zou u bijzonder op de juiste
verzorging en reiniging moeten letten.
In onze verzorgingstips voor met lak

behandelde vloeren vindt u hierover
waardevol advies.
Wij bevelen de lichtbestendige IRSA
PLATINUM-systemen aan voor heldere
vloeren zoals esdoorn, maar ook voor
met lichtgekleurde verf IRSA Basic Color behandelde houten, OSB of bamboe
vloeren. Voor donker hout gebruikt u
IRSA Exotic Prime opdat ze lang donker
blijven en zo weinig mogelijk witte strepen gaan vertonen. Indien u een grondlaag aanbrengt met IRSA Platinum
Exotic Primer, wordt de houtkleur nog
dieper. Indien u IRSA Platinum dekwaterlak als grondlaag gebruikt wordt de
oorspronkelijke houtkleur maar weinig
versterkt.
Om voegen snel en milieuvriendelijk op
te vullen, gebruikt u best IRSA PLATINUM Aqua Kitt. Deze op water gebaseerde voegkitoplossing is geschikt
voor alle houtsoorten, voor bamboe en
voor kurk.
Met een solventgehalte dat ver onder
de limiet van graad 2 ligt (geldig vanaf
1.1.2010) volgens de VOC-richtlijn van
21.01.2004, zijn we trouw gebleven aan
onze traditie om milieuvriendelijke producten te maken.
Correcte verzorging en reiniging verhogen de levensduur van het met lak
behandelde oppervlak. We bieden u
aangepaste producten voor de door u
gekozen glans- of matgradatie, zodat
matte vloeren ook mat blijven en een
zijdeglanslook ook lang zijn zijdeglans
behoudt.
We wensen u veel plezier met uw gelakt
parket en met uw gelakte houten vloer.
Uw IRSA team

IRSA is uw competente partner voor waterlak en voor uw traditionele laksoorten, olie,
was, onderhoudsmiddelen en toebehoren voor parket, houten vloeren en kurkvloeren.

Het IRSA PLATINUM waterlaksysteem voor parket, hout
IRSA PLATINUM grondlagen
IRSA PLATINUM
Aqua Kitt
IRSA Platinum Aqua Kitt is een waterachtige oplossing die met hout-, bamboe- of kurkzaagsel vermengd
kan worden. Deze voegenkit dient als bindmiddel voor hout-, bamboe- en kurkzaagsel. Het aangemaakte mengsel wordt gebruikt om voegen in parket of houten en kurkvloeren te dichten. De hoge kleurvastheid, zeer goede schuurbaarheid en de zeer hoge hechtkracht maken dit product zo bijzonder. Krimpt
lichtjes in in de voeg.

IRSA PLATINUM
Plamuurgel
Gel voor een basisplamuurlaag en voor plamuren tussen twee behandelingen.
Tweevoudig gebruik: als watergebonden en gebruiksklare plamuurgel voor het aanbrengen van een
grondlaag (zo is minder lijm nodig om de zijkanten te kleven) en als plamuur tussen alle IRSA PLATINUM
dekwaterlaksoorten (bindt stof, vult bovendien de voegen op).

IRSA PLATINUM
Rollgrund Plus +
Ter bescherming van parket en houten en bamboe vloeren, OSB-platen en trappen waarvan de eigen
kleur mooi benadrukt moet worden: kan oververfd worden met alle IRSA Platinum deklakken. IRSA Platinum Rollgrund Plus + vermindert de hoeveelheid lijm voor het kleven van de zijkanten en kan met de rol
of met de borstel aangebracht worden.

IRSA PLATINUM
Exotic Primer
Een gebruiksklare grondlaag op basis van water die met de rol of met de borstel aangebracht kan worden. Geschikt voor alle IRSA PLATINUM dekwaterlakken. IRSA PLATINUM Exotic Primer werd speciaal
ontworpen voor donkere en donker geverfde vloeren. Het natuurlijke uitzicht van andere houtsoorten
wordt mooi geaccentueerd, ook langdurig (te vergelijken met olie- en kunstharslak, daarom niet gebruiken voor heldere houtsoorten die lang helder moeten blijven). Hecht ook uitstekend bij sterk oliehoudende exotische houtsoorten.
Vooral het ongewenste optreden van witte strepen aan de voegen bij sterk werkende houtsoorten wordt
door IRSA PLATINUM Exotic Primer aanzienlijk verminderd. De verdere afwerking dient te gebeuren met
een IRSA PLATINUM waterlak die geschikt is voor de gebruiksintensiviteit van uw vloer.

IRSA PLATINUM 1K parketwaterlak:
IRSA PLATINUM 3000 1K- parketwaterlak
zijdeglans en ultra mat

Gebruiksklare polyurethaan-waterlak in zijdeglans en ultra mat. Voor normaal tot intensief gebruikt parket en voor houten en bamboevloeren, OSB-platen en trappen. De verdere afwerking gebeurt met IRSA
Aqua Star (zelfglanzend) of met IRSA Aqua Star R9 (verdund, geeft een mat effect).
IRSA PLATINUM 3000 1K-parketwaterlak in zijdeglans en ultra mat is slijt- en krasvast en heeft een hoge
dekkracht. De laklaag vergeelt niet. De gesloten lakfilm is ook na langere inwerking van water nog waterbestendig en is overtuigend bestendig tegen de inwerking van huishoudchemicaliën. IRSA PLATINUM
3000 zijdeglans en ultra mat is ongevoelig voor schoenstrepen. Omdat het product al na 3 dagen volledig
uitgehard is, kan de vloer daarna belast worden. Toepassing: bijv. wonen, kantoren.

IRSA PLATINUM 3001 1K-parketwaterlak
zijdeglans

Gebruiksklare polyurethaan-waterlak in zijdeglansuitvoering. Voor normaal gebruik van parket en houten
en bamboe vloeren en OSB-platen. De verdere afwerking gebeurt met IRSA Aqua Star (zelfglanzend) of
met IRSA Aqua Star R9 (verdund, geeft een mat effect).
IRSA PLATINUM 3001 1K-parketwaterlak is zacht glanzend, is slijt- en krasvast en dekt goed. De laklaag
vergeelt niet. De gesloten lakfilm is waterbestendig en is overtuigend bestendig tegen huishoudchemicaliën. Het verbruik bedraagt minimal 360g/m². Omdat het product al na 3 dagen volledig uitgehard is, kan
de vloer daarna belast worden. Toepassing: bijv. wonen.

ten, kurken en bamboe vloeren, OSB-platen en trappen:
IRSA PLATINUM 2K parketwaterlak:
IRSA PLATINUM 3055

2K-parketwaterlak + hardingsmiddel ISO 3055, hoogglans
2K polyurethaan-parketwaterlak (20 delen lak: 1 deel hardingsmiddel). Onderhoud en reiniging met
IRSA Aqua Star.
Voor normaal tot zeer intensief gebruikte parket-, houten en bamboe vloeren en trappen. IRSA PLATINUM 3055 hoogglans heeft, afgezien van zijn buitengewone slijt- en krasvastheid, ook nog een hoge
dekkracht. De laklaag vergeelt niet. De gesloten lakfilm is ook na lange inwerking van water nog waterbestendig en overtuigend bestendig tegen huishoudchemicaliën. IRSA PLATINUM 3055 is bestand
tegen schoenstrepen. Volledig hard na ca. 10 dagen. Het totale verbruik ligt bij minimaal 460 g/m2. Vóór
het aanbrengen van de laatste deklaag wordt meestal nog eens geschuurd. Toepassingsgebied: erg
intensief gebruikte vloeren in openbare gebouwen, kantoren, kleuterscholen.

IRSA PLATINUM 3010

2K-parketwaterlak + hardingsmiddel ISO, zijdeglans
2K polyurethaan-parketwaterlak, zijdeglans (20 delen lak / 1 deel hardingsmiddel).
Voor normaal tot zeer intensief gebruikte parket-, houten en bamboe vloeren, OSB-platen en trappen.
Getest volgens DIN 18032 Deel 2. Daarom ook geschikt voor turnhallen. Onderhoud en reiniging bij
voorkeur met IRSA Aqua Star of met IRSA Aqua Star R9. IRSA PLATINUM 3010 2K-parketwaterlak
is uitzonderlijk slijt- en krasvast en heeft een hoge dekkracht. De laklaag vergeelt niet. De gesloten lak is ook na langere inwerking van water nog waterbestendig en is overtuigend bestendig tegen
huishoudchemicaliën. IRSA PLATINUM 3010 is ongevoelig voor schoenstrepen. Volledig hard na 5
dagen. Toepassing: erg intensief gebruikte vloeren in openbare gebouwen, scholen, kantoren, turn- en
sporthallen.

IRSA PLATINUM 3030

2K-parketwaterlak + hardingsmiddel ISO, ultra mat
2K polyurethaan-parketwaterlak met ultramat-look, (bijna) zoals onbehandeld hout of onbehandelde
kurk (20 delen lak / 1 deel hardingsmiddel).
Voor normaal tot zeer intensief gebruikte parket-, houten of bamboe vloeren, OSB-platen en trappen. Getest volgens DIN 18032 Deel 2. Reiniging en onderhoud met IRSA Aqua Star R9 (verdund,
heeft een mat effect). IRSA PLATINUM 3030 2K-parketwaterlak is erg slijt- en krasvast en heeft een
hoge dekkracht. De laklaag vergeelt niet. De gesloten lak is ook na langere inwerking door water nog
waterbestendig en overtuigend bestendig tegen huishoudchemicaliën. IRSA PLATINUM 3030 is niet
gevoelig voor schoenstrepen. Volledig hard na 5 dagen. Toepassing: erg intensief gebruikte vloeren in
openbare gebouwen, scholen, kantoren, turn- en sporthallen.

IRSA PLATINUM onderhoud en reiniging
Aqua Star

zelfglanzend, voor gelakte parket- en houten vloeren.
Onverdund te gebruiken als mat glanzende basisbeschermlaag.
Voor onderhoud verdund te gebruiken in het poetswater voor een gelijktijdige reiniging zonder glansmiddel. De universele onderhoudshulp IRSA Blitzboy met opneemdoek zorgt voor een optimaal resultaat.

IRSA PLATINUM onderhoud en reiniging
Aqua Star R9, met mateffect

voor gelakte (in het bijzonder voor ultramatte vloeren), geoliede en voor geoliede/gewaxte houten en parketvloeren; ook voor kant-en-klaar parket en
voor andere hardelastische vloeren.

Wordt als onderhouds- en reinigingsmiddel in het poetswater gebruikt voor een normale onderhoudsreiniging. Getest volgens DIN 18032 Deel 2. Ook geschikt voor turn- en sporthallen (tegen uitglijden).

Aqua Clean, voor gelakt kant-en-klaar parket.
Voor onderhoud verdund te gebruiken voor een gelijktijdige reiniging zonder glansmiddel. De universele
onderhoudshulp IRSA Blitzboy met opneemdoek zorgt voor een optimaal resultaat.

Kork Clean, speciaal voor kurken vloeren.
Voor onderhoud verdund te gebruiken in het poetswater om gelijktijdig zonder glansmiddel te reinigen.
Met de universele onderhoudshulp IRSA Blitzboy + opneemdoek heeft u een optimaal resultaat.

Basisreiniger G88,

voor houten- parket- en kurkvloeren of ook voor andere vloeren.
Lost op milieuvriendelijke wijze en zonder geurhinder hardnekkige lagen van onderhoudsproducten op
en verwijdert elk vuil.

Aqua Cleaner 5000,

is uitstekend geschikt voor een eerste voorafgaande basisreiniging of voor een snelle
poetsbeurt tussendoor van bijv. vuile gelakte of geoliede/gewaxte parket-, kant-en-klaar
parket-, kurk-, PVC-, linoleum-, steen- en houten en rubberen vloeren.
Dit product kan ook gebruikt worden voor de reiniging van tuinmeubelen of houten vlondervloeren.
Altijd op een onopvallende plaats uitproberen. IRSA Aqua Cleaner 5000 is aangepast aan alle IRSA
onderhoudsproducten.

Algemene opmerkingen:
Alle vermelde droogtijden gelden voor een temperatuur van +20 °C en een relatieve luchtvochtigheid
van 55 %.
Let, afgezien van op deze informatie, ook op de waardevolle raadgevingen in onze onderhoudstips,
teksten op de etiketten en op de technische gegevens. U kan de technische gegevens en de veiligheidsgegevens downloaden op www.irsa.de / download.
Houd ook rekening met onze informatie over traditionele laksoorten, olie, was, onderhoudsproducten en
ons toebehoren voor hout, parket en kurk.

www.irsa.de
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Uw erkende IRSA speciaalzaak:

