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Udzielamy pisemnych i ustnych rad w zakresie techniki u ytkowej na podstawie do wiadcze  wed ug naszej najlepszej wiedzy. S  one jednak tylko niewi cymi wskazówkami i 
nie zwalnia klienta z badania dostarczanych przez nas produktów we w asnym zakresie odno nie planowanych metod i celów. Zastosowanie i obróbka produktów odbywa si  
poza nasz  kontrol  i dlatego pe  odpowiedzialno  ponosi u ytkownik. Oczywi cie gwarantujemy sta  jako  naszych produktów, odpowiadaj  jako ci wzorów. Wraz z 
ukazaniem si  nowej „Instrukcji technicznej“ poprzednia przestaje obowi zywa !  
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Zgodnie z DIN 18032 cz  2 

Nadaje si  do stosowania w 

    salach gimnastycznych  

 
 
LAKIER IRSA HOLZSIEGEL 2010 VOC High Solid jedwabisty mat 

 Jednosk adnikowy lakier do parkietów, w obiektach przemys owych i na salach gimnastycznych, 
desek pod ogowych i drewna do stosowania we wewn trz 

 Normalna i du a intensywno  u ytkowania 
 
Baza:  
1-sk adnikowy uretanowy lakier z ywic  alkilow  na bazie surowców  ro linnych, z w glowodorami odaromatyzowanymi. 
 
Lakier IRSA HOLZSIEGEL 2010 VOC High Solid sm jest dostarczany w wersji jedwabisto-matowej w postaci gotowej do u ycia.  
 
Zastosowanie: Lakier IRSA HOLZSIEGEL 2010 VOC High Solid sm jest przeznaczony do powierzchni o normalnej i du ej intensywno ci 

ytkowania, do lakierowania elementów wyko czenia wn trz z drewna mi kkiego, twardego i egzotycznego (wykona  prób ), np. parkietów, 
desek pod ogowych, schodów, lamel uk adanych na sztorc, kostki drewnianej, pod óg drewnianych z ogrzewaniem pod ogowym, pod óg 
elastycznych. Nadaje si  do lakierowania sal gimnastycznych, jest przebadany wg  DIN 18032 cz. 2.  
 

ciwo ci: bardzo dobra odporno  na obci enia u ytkowe  dobra trwa a elastyczno   odporno  na rysowanie obcasami atwy w u yciu 
i szybkoschn cy  uniwersalno  zastosowania agodne rozpuszczalniki bardzo dobra odporno  na dzia anie rodków chemicznych 

ywanych w gospodarstwie domowym   pog bienie koloru drewna  bardzo wysoka odporno  na wod  
 

ycie: Lakier IRSA HOLZSIEGEL 2010 VOC High Solid sm mo e by  u ywany jako lakier podk adowy i nawierzchniowy. Lakierowana 
powierzchnia musi by  sucha, czysta nie mo e by  na niej py u, oleju, wosku, t uszczu ani innych pozosta ci. Przed i podczas u ycia lakier 
dobrze miesza .  
 
Je eli po lakierowaniu w obszarze spoin powstan  nierówno ci, to ca  powierzchni  nale y zaszpachlowa elem szpachlowym IRSA 
SPACHTEL-GEL 2000, tak, aby nie by o widocznych ladów szpachli. W przypadku du ych nierówno ci operacj  powtórzy  (po czasie na 
wyschni cie wynosz cym ok. 3 godziny od pierwszego szpachlowania). Po dobrym, równomiernym wyschni ciu elu pod og  lakierowa  dalej 
lakierem IRSA HOLZSIEGEL 2010 VOC High Solid sm (bez szlifowania mi dzy warstwowego) 
Zu ycie elu IRSA SPACHTEL-GEL 2000 zale y od ilo ci i rodzaju nierówno ci. Przeci tnie wynosi ono ok. 40 g/m². IRSA SPACHTEL-GEL 2000 
nie u ywa  jako podk adu.  
 
Wi cej informacji mo na znale  w karcie danych technicznych IRSA SPACHTEL-GEL 2000. 
Wst pn  prób  nale y koniecznie przeprowadzi  przede wszystkim w przypadku lakierowania egzotycznych gatunków drewna. W razie potrzeby 
powierzchni  drewna przemy  rozcie czalnikiem IRSA VERDÜNNUNG B. 
 
Struktura pow oki/u ycie:  
Gruntowanie: 1 x lakier IRSA HOLZSIEGEL 2010 VOC High Solid sm  nanie  wa kiem wa kiem. Zu ycie ok. 130g/m²  za jednym razem. 
 
Warstwa wierzchnia: 1 x lakier IRSA HOLZSIEGEL 2010 VOC High Solid sm  nanie  wa kiem wa kiem. Zu ycie ok. 130g/m²  za jednym razem. 
 
 
Koniecznie przestrzega  maksymalnych ilo ci nanoszonego lakieru i czasów schni cia, poniewa  w przeciwnym razie mog  wyst pi  zaburzenia 
schni cia i powierzchni.  Szlif mi dzy warstwowy wykona   przed  warstw  wierzchni  (papier cierny o uziarnieniu 120 - 150). 
 
Nale y zwróci  uwag  na równomierne na enie lakieru. 
 
Zu ycie ca kowite: (podk ad + warstwa wierzchnia): min. 260 g/m² – maks. 300 g/m² 
 
Temperatura u ycia: pomieszczenie/pod e i lakier IRSA HOLZSIEGEL 2010 VOC High Solid sm: min. + 15°C, maks. + 30°C. 
 
 
Rozcie czalnik/detergent: Rozcie czalnik IRSA Verdünnung B 
 



Schni cie: Po gruntowaniu ok. 24 godziny. Czasy schni cia mi dzy poszczególnymi warstwami musz  by  zawsze zachowywane (ka da warstwa 
lakieru musi by  dobrze wyschni ta i nie mo e by  klej ca). Po wyschni ciu mo na wykona  szlif mi dzy warstwowy (papier cierny o uziarnieniu 
120-150). 
 
Powierzchnia mo e by  w pe ni obci ana po ok. 10 dniach. Im bardziej wie o polakierowana pod oga b dzie oszcz dzana w pierwszych dniach, 
tym wi ksza b dzie trwa  pow oki. 
Podane czasy schni cia odnosz  si  do warunków normalnych (temp. 20°C, wilgotno  wzgl dna powietrza 55%). Du a wilgotno  powietrza, 
niska temperatura i nie odpowiednia wentylacja s  czynnikami opó niaj cymi schni cie. Zapewni  dobr  wentylacj  lub cyrkulacj  powietrza (ale 
nie powoduj c przeci gów!).  
 
Narz dzia: Firma IRSA oferuje narz dzia szczególnie nadaj ce si  do nak adania lakieru  IRSA HOLZSIEGEL 2010 VOC High Solid jedwabisty 
mat: szpachla IRSA Rapidspachtel, wa ek moherowy IRSA  
 
Wskazówka: Idealny efekt mo na uzyska  tylko przy u yciu odpowiednich narz dzi. 
Narz dzia zaraz po u yciu wst pnie oczy ci  ch onnym papierem, a nast pnie dok adnie umy  rozcie czalnikiem IRSA VERDÜNNUNG B . 
Pomi dzy lakierowaniem poszczególnych warstw wa ek mo na przechowywa  w szczelnie zamkni tym pojemniku.  
 
Piel gnacja/czyszczenie: Polecamy nasz rodek IRSA AQUA STAR. Do powierzchni, które maj  spe ni  wymagania normy DIN 18032 cz. 2, 
polecamy rodek IRSA AQUA STAR R9.  Pierwsze u ycie nie wcze niej, ni   po ok. 10 dniach od wykonania warstwy ko cowej lakieru. Do 
usuwania uporczywego brudu oraz dok adnego czyszczenia u ywa rodka IRSA Grundreiniger G88. Polecamy zaopatrzy  si  w nasze zestawy 
piel gnacyjne. 
 
Wskazówka: Nasza firma nie ponosi odpowiedzialno ci za stosowanie rodków innych producentów i nieprawid ow  piel gnacj  / czyszczenie.  
Prosimy zapozna  si  z odpowiedni  instrukcj  piel gnacji firmy IRSA.  
 
Ostrze enie: Nas czone szmatki, pady i inne narz dzia przechowywa  w zamkni tych pojemnikach. Olej / wosk w po czeniu z py em 
szlifierskim, 
szmatkami p óciennymi itp. zwil  wod  lub przechowywa  w zamykanym wiadrze lub podda  utylizacji zgodnie z zasadami bezpiecze stwa 
przeciwpo arowego. W przeciwnym razie istnieje niebezpiecze stwo samozap onu. 
 
Przechowywanie: Trwa  w nie napocz tym, oryginalnym opakowaniu wynosi ok. 9 miesi cy. Napocz te opakowanie dobrze zamyka  i szybko 
zu . 
 

rodki ostro no ci: Przestrzega  przepisów odno nie post powania z cieczami palnymi. Zwraca  uwag  na warto ci R i S, klasyfikacj  
produktów niebezpiecznych na etykiecie do czonej do opakowania oraz kart  charakterystyki produktu UE. 
 
Kontakt: 
EURO-NOVA S.C. 
tel. + 48 61 899 1226 
biuro@euro-nova.pl 
 
 
 
 
 
 
 
 


