
[ Ihre professionelle Oberfläche ]

Trwała ochrona i 
najwyższa jakość!
Pierwszy system lakierów wodnych,  
który jest gotowy do pełnego obciążenia już 
po 3 dniach!

Drodzy lienci!   
IRSA rozwija i produkuje od dziesięcioleci 
wysokiej jakości produkty, które trwale i 
niezawodnie chronią parkiety, drewno, 
korek i inne powierzchnie, zarówno  

 jak i na zewnątrz.
Prezentujemy Państwu nowy i udosko-
nalony system lakierów wodnych IRSA 
PLATINUM - produkty o najwyższych 
standardach jakości. Jako wynik połącze-
nia naszych badań z bezcennymi uwa-
gami naszych klientów powstał system 
lakierów wodnych nie obciążających 
środowiska, posiadający wiele właściwości 
i zalet.
Lakiery na bazie wody IRSA PLATINUM są 
już po okresie od 3 do maksymalnie 5 
dni (w zależności od produktu) całkowicie 
utwardzone, dzięki czemu po tym krótkim 
czasie polakierowana powierzchnia może 
być w pełni obciążona.
Wytrzymałość chemiczna i mechaniczna 
jest znakomita i porównywalna z lakie-
rami zawierającymi rozpuszczalniki. Za-
mknięta powłoka lakieru jest odporna 
również na wielogodzinne oddziaływanie 
wody. Czarne smugi po gumowych 
podeszwach dają się łatwo usunąć i nie 
pozostawiają uciążliwych śladów. Lakiery 
wodne IRSA PLATINUM są bardzo 
odporne na zarysowania i ścieranie nie-
zależnie od stopnia połysku.
Lakiery występują w różnych stopniach 
połysku (lub matu), co daje możliwość 
różnorodnej aranżacji wnętrza. Lakiery 
wodne IRSA PLATINUM są odporne na 
działanie światła i dlatego warstwa la-
kieru pozostaje na długie lata jasna i nie 
żółknie.
Aby zapewnić piękny wygląd podłogi 
drewnianej przez długi czas postępuj 
zgodnie z naszymi cennymi wskazówkami 
zawartymi w naszych instrukcjach 
pielęgnacji podłóg drewnianych.

Odporne na światło systemy IRSA PLATI-
NUM nadają się do drewna jasnego jak 
np. klon, jak również do farbowanych na 
jasno przy użyciu IRSA Basic Color po-
wierzchni drewnianych, bambusowych i 
z płyt wiórowych. Do ciemnego drewna 
należy stosować IRSA Uni Primer AL,  
aby możliwie jak najbardziej zapobiec 
powstawaniu białych pęknięć na łącze-
niach klepek i aby drewno pozostawało 
na długo ciemne.   Jeśli do gruntowania 
użyto wodnych lakierów 
nawierzchniowych IRSA Platinum 
pogłębienie koloru drewna jest bardzo 
małe. 
Do szybkiego i nie obciążającego środo-
wisko wypełniania fug używa się IRSA 
PLATINUM Aqua Kitt. Ten 
wodorozcieńczalny produkt nadaje się 
do wszystkich rodzajów drewna, 
bambusa i korka.
Z zawartością rozpuszczalników znacznie 
poniżej poziomu 2 (obowiązującego od 
1.1.2010) dyrektywy VOC z 21.04.2004 
pozostajemy wierni naszej tradycji 
produktów przyjaznych dla środowiska. 
Prawidłowa pielęgnacja i czyszczenie w 
znaczącym stopniu wydłuża żywotność 
lakierowanych powierzchni. W zależności 
od stopnia połysku lakieru oferujemy 
Państwu odpowiednie produkty, tak aby 
powierzchnie matowe pozostały matowe 
a lakier jedwabisty mat na długo 
zachował swój stopień połyskowości.

Następnie stosować system lakierów 
wodnych PLATINUM. W zależności od 
stopnia obciążenia i rodzaju powierzchni 
lakierowanej stosować poniżej opisane 
typy lakierów wodnych IRSA PLATINUM.

IRSA – Twój doradca w sprawach 
ochrony podłogi

IRSA to twój kompetentny partner w zakresie lakierów wodnych i tradycyjnych, olei,  wosków, 
produktów do  pielęgnacji i akcesoriów do podłóg z drewna i  korka.
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Profesjonalna powierzchnia



IRSA PLATINUM podkłady

IRSA PLATINUM jednoskładnikowe lakiery wodne do parkietów 1K

System lakierów wodnych IRSA PLATINUM do parkietu, drewna, korka, bambusa, płyt wiórowych i schodów:

IRSA PLATINUM 
Aqua Kitt
IRSA Platinum Aqua Kitt to wodna dyspersja do mieszania z drzewnym, bambusowym lub korkowym pyłem sz-
lifierskim. IRSA Platinum Aqua Kitt służy jako środek wiążący pył szlifierski drewna, bambusa i korka. Wymieszana 
masa służy do wypełniania szczelin w parkiecie, drewnie i korku. Brak przebarwień, bardzo dobra podatność na 
szlifowanie i duża siła klejenia to cechy charakterystyczne tego produktu. Niewielkie zapadanie się fugi.

IRSA PLATINUM
Spachtelgelu
Żel do szpachlowania podstawowego i międzywarstwowego. 
Podwójna korzyść z produktu: jako gotowy do użycia wodny żel szpachlowy można go stosować do gruntowa-
nia (zmniejszone sklejanie boczne krawędzi)  oraz do szpachlowania wraz z wszystkimi wodnymi lakierami 
nawierzchniowymi IRSA PLATINUM (wiąże pozostałości pyłu i dodatkowo wypełniania fugi).

IRSA PLATINUM
Rollgrund Plus +, NMP - frei
Podkład do ochrony podłóg drewnianych, drewna i bambusa oraz do płyt OSB i schodów, w przypadku gdy 
zależy nam na ładnym wzmocnieniu odcienia, może być pokryty wszystkimi lakierami nawierzchniowymi IRSA 
PLATINUM. Podkład IRSA Platinum Rollgrund Plus+ ogranicza sklejanie boczne, jest przeznaczony do nakładania 
wałkiem lub pędzlem.

IRSA PLATINUM 3000  jednoskładnikowy lakier wodny do parkietów 1K 
półmat i ultramat, NMP - frei
Gotowy do użycia wodny lakier poliuretanowy przeznaczony jest do normalnie i intensywnie użytkowanych podłóg 
drewnianych,  bambusa oraz p łyt OSB i  schodów. Do dalszej pielęgnacji używać środka IRSA Aqua Star (samo połyskowy)  lub IRSA Aqua 
Star R9 (rozcieńczony, matowy efekt) . 
Jednoskładnikowy lakier wodny do parkietów IRSA PLATINUM 3000 w wersji półmat i ultramat jest odporny na ścieranie i zarysowania oraz ma 
doskonałe właściwości wypełniające.  Powłoka lakieru nie żółknie i jest odporna nawet na dłuższe oddziaływanie wody. Wykazuje dobrą 
odporność na środki chemiczne używane w gospodarstwie domowym. Lakier I RSA PLATINUM 3000 w wersji jedwabisty mat i ultramat jest odporny 
na ślady po podeszwach. Ostateczne utwardzenie następuje po ok. 3 dniach, po tym okresie można normalnie 
użytkować podłogę.  Obszary zastosowania: np. powierzchnie mieszkalne, biura, itp.

IRSA PLATINUM 3001  jednoskładnikowy lakier wodny do parkietów 1K 
półmat, NMP - frei
Gotowy do użycia wodny lakier poliuretanowy  przeznaczony jest do normalnie użytkowanych podłóg drewnianych,  bambusa 
oraz płyt OSB i schodów Do dalszej pielęgnacji używać środka IRSA Aqua Star (samopołyskowy) lub IRSA Aqua Star 
R9 (rozcieńczony, matowy efekt). Jednoskładnikowy lakier wodny do parkietów IRSA PLATINUM 3001 w wersji jedwabisty mat jest odporny 
na ścieranie i zarysowania oraz ma doskonałe właściwości wypełniające.  Warstwa wierzchnia nie żółknie. Zamknięta powłoka 
lakieru jest odporna na oddziaływanie wody i środków chemicznych używanych w gospodarstwie domowym. Szlif międzywarstwowy wykonuje się zwykle 
przed ostatnią warstwą wierzchnią. Ostateczne utwardzenie następuje po ok. 3 dniach,  po tym okresie można normalnie użytkować 
podłogę. Obszary zastosowania: np. powierzchnie mieszkalne, itp.



IRSA PLATINUM 2K dwuskładnikowe lakiery wodne do parkietów 2K

IRSA PLATINUM pielęgnacja i czyszczenie

Aqua Star samopołyskowy, do polakierowanych podłóg z drewna

Nierozcieńczony stosować jako jedwabiście połyskujący środek pełnej konserwacji. Przy pielęgnacji eksplo-
atacyjnej rozcieńczać w wodzie do zmywania, umożliwia jednoczesne czyszczenie bez politury. Optymalny 
rezultat uzyskuje się używając uniwersalnego zestawu IRSA Blitzboy ze szmatką.

System lakierów wodnych IRSA PLATINUM do parkietu,  drewna, korka, bambusa, płyt wiórowych i schodów:

IRSA PLATINUM 3055 dwuskładnikowy lakier wodny do parkietów 2K + ISO-

utwardzacz 3055, wysoki połysk

Dwuskładnikowy poliuretanowy lakier wodny do parkietów 2K (Proporcja: 20 części lakieru, 1 część ISO-utward-
zacza PLATINUM). Do pielęgnacji i czyszczenia używać środka IRSA Aqua Star (samopołyskowy).

 do normalnie i intensywnie użytkowanych podłóg drewnianych,  
bambusa oraz płyt OSB i schodów.  IRSA PLATINUM 3055 w wersji wysoki połysk jest niezwykle odporny na 
ścieranie i zarysowania i wykazuje wysokie wypełnianie. Warstwa wierzchnia nie żółknie. Zamknięta powłoka 
lakieru jest odporna nawet na dłuższe oddziaływanie wody i wykazuje dobrą odporność na środki chemiczne 
używane w gospodarstwie domowym. Lakier IRSA PLATINUM 3055 jest odporny na ślady po podeszwach. 
Ostateczne utwardzenie następuje po ok. 5 dniach. Szlif międzywarstwowy wykonuje się zwykle przed ostatnią 
warstwą wierzchnią. Obszary zastosowania: bardzo mocno uczęszczane podłogi w budynkach publicznych, 
biura, przedszkola, itp..

IRSA PLATINUM 3010 dwuskładnikowy lakier wodny do parkietów 2K + ISO-

utwardzacz,  półmat

Dwuskładnikowy poliuretanowy lakier wodny do parkietów 2K, w wersji jedwabisty mat (półmat), 
(Proporcja: 20 części lakieru, 1 część utwardzacza). Do normalnie i bardzo mocno obciążonych podłóg 
drewnianych,  bambusa oraz do płyt OSB i schodów. Przebadany według normy  DIN 18032, część 2 i dlatego 
nadający się również do sal gimnastycznych. Do pielęgnacji i czyszczenia używać środka IRSA Aqua Star lub IRSA 
Aqua Star R9 (rozcieńczony, matujący). Lakier IRSA PLATINUM 3010 2K jest niezwykle odporny na ścieranie i 
zarysowania i wykazuje wysokie wypełnianie. Warstwa wierzchnia nie żółknie. Zamknięta powłoka lakieru jest 
odporna nawet na dłuższe oddziaływanie wody i wykazuje bardzo dobrą odporność na środki chemiczne 
używane w gospodarstwie domowym. IRSA PLATINUM 3010 jest odporny na ślady po podeszwach. Ostateczne 
utwardzenie następuje po ok. 3 dniach. Obszary zastosowania: bardzo mocno obciążone podłogi w budynkach 
publicznych, szkoły, biura, sale gimnastyczne i sportowe, itp..

IRSA PLATINUM 3030 dwuskładnikowy lakier wodny do parkietów 2K + ISO-
utwardzacz, ultramat

Dwuskładnikowy poliuretanowy lakier wodny do parkietów 2K, w wersji ultramat, wygląd drewna lub korka 
sprawia wrażenie prawie jakby nie było ono lakierowane (Proporcja: 20 części lakieru, 1 część utwardzacza). Do 
normalnie i bardzo mocno obciążonych podłóg drewnianych, korka i bambusa oraz do płyt OSB 
i schodów. Przebadany według normy  DIN 18032, część 2 i dlatego nadający się również do sal gimnastycznych. 
Do pielęgnacji i czyszczenia używać środka IRSA Aqua Star R9 (rozcieńczony, matowy). Lakier 
IRSA PLATINUM 3030 2K jest niezwykle odporny na ścieranie i zarysowania i wykazuje wysokie wypełnianie. 
Warstwa wierzchnia nie żółknie. Zamknięta powłoka lakieru jest odporna nawet na dłuższe oddziaływanie wody i 
wykazuje bardzo dobrą odporność na środki chemiczne używane w gospodarstwie domowym. Lakier IRSA 
PLATINUM 3030 jest odporny na ślady po podeszwach. Ostateczne utwardzenie następuje po ok. 5 dniach. Szlif 
międzywarstwowy wykonuje się zwykle przed ostatnią warstwą wierzchnią. Obszary zastosowania: bardzo często 
uczęszczane podłogi w budynkach publicznych, szkoły, biura, sale gimnastyczne i sportowe , itp.

IRSA PLATINUM Nature Feeling dwuskładnikowy lakier wodny do 
parkietów  2K + ISO-utwardacz, ekstremalnie matowy - „efekt surowego drewna“
IRSA PLATINUM Nature Feeling to poliuretanowy lakier wodny 2K w wersji ekstremalnie matowej. Nadaje 
autentyczny, naturalnie piękny wygląd „efektu surowego drewna” (20 części lakieru : 1 część utwardzacza). Po-
wierzchnia nabiera naturalnego, bardzo jasnego wyglądu. Do normalnie i bardzo mocno obciążonych podłóg 
drewnianych lub bambusowych, płyt OSB i schodów. Pielęgnację i czyszczenie przeprowadza się przy użyciu IRSA 
Aqua Star R9 (rozcieńczony, matowy). Lakier RSA PLATINUM Nature Feeling ekstremalny mat jest bardzo odporny 
na ścieranie i zarysowania. Powierzchnia jest dobrze wypełniona i nie ma tendencji do żółknięcia.  Zamknięta 
powłoka lakieru jest odporna nawet na dłuższe oddziaływanie wody i wykazuje bardzo dobrą odporność na 
środki chemiczne używane w gospodarstwie domowym. Lakier IRSA PLATINUM Nature Feeling jest odporny na 
ślady po podeszwach. Ostateczne utwardzenie następuje po ok. 5 dniach. Obszary zastosowania: podłogi 
normalnie obciążone oraz o dużym natężeniu ruchu, np. w budynkach użyteczności publicznej, szkołach, 
biurach, itp.
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IRSA PLATINUM pielęgnacja i czyszczenie

Dystrybutor firmy IRSA w Polsce:

Uwagi ogólne:

Aqua Star R9, matowy
Do polakierowanych (w szczególności do powierzchni ultra matowych), olejowanych jak również olejo -
woskowanych podłóg drewnianych. Nadaje się również do parkietu gotowego jak też do innych podłóg 
twardo-elastycznych

Stosować rozcieńczony z wodą do zmywania jako środek pielęgnacyjny i do czyszczenia bieżącego. Przebadany 
według DIN 18032, część 2, nadaje się również do sal gimnastycznych i sportowych (antypoślizgowy).

Aqua Clean, do gotowych podłóg polakierowanych
Stosować rozcieńczony w wodzie do zmywania jako środek pielęgnacyjny i do czyszczenia bieżącego, nie 
wymaga polerowania. Optymalny rezultat uzyskuje się używając uniwersalnego zestawu IRSA Blitzboy ze 
szmatką.

Kork Clean, specjalny do podłóg z korka
Stosować rozcieńczony w wodzie do zmywania jako środek pielęgnacyjny i do czyszczenia bieżącego. nie 
wymaga polerowania. Optymalny rezultat uzyskuje się używając uniwersalnego zestawu IRSA Blitzboy ze 
szmatką.

Grundreiniger G88
Środek do czyszczenia gruntownego do podłóg z drewna, parkietu i korka oraz innych powierzchni.

Usuwa nie obciążając środowiska i bezzapachowo uporczywe warstwy środków pielęgnacyjnych i wszelkiego 
rodzaju brud.

Aqua Cleaner 5000
Znakomicie nadaje się do mycia bieżącego np. zabrudzonych lakierowanych lub olejowanych jak 
również olejo -woskowanych podłóg drewnianych,  gotowego parkietu, drewna, korka, PVC, linoleum, 
kamienia i gumy.

Środek może być też stosowany do czyszczenia mebli ogrodowych oraz drewnianych tarasów,.  Zawsze należy 
wykonać próbę w  mniej widocznym miejscu. I RSA Aqua Cleaner 5000 można stosować z wszystkimi 
produktami pielęgnacyjnymi IRSA.
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Wszystkie podane czasy schnięcia odnoszą się do temperatury +20° C i 55 % względnej wilgotności powietrza.

Proszę zwrócić uwagę na dodatkowe informacje i cenne wskazówki na naszych instrukcjach pielęgnacji, ety-
kietach i kartach technicznych. Karty techniczne i karty bezpieczeństwa są dostępne do ściągnięcia ze strony 
internetowej pod adresem www.irsa.de/download. 

Proszę zwrócić uwagę na nasze informacje o lakierach tradycyjnych, olejach, woskach, środkach pielęgnacyj-
nych i akcesoriach do drewna, parkietu i korka.

EURO-NOVA S.C.
62-030 Luboń
tel./fax (+48 61) 899 12 26                            
ul.  Powstańców Wlkp. 2A 
E-Mail: biuro@euro-nova.pl 
http://www.euro-nova.pl




