
Aqua-Seal CeramicStar 
Nowy poziom technologii

Szybki, wytrzymały - gwiazda renowacji



Problem:

Typowa podłoga do renowacji
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Aqua-Seal CeramicStar
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Aqua-Seal® CeramicStar

Szybki, wytrzymały - gwiazda renowacji!
 
Dwuskładnikowy, wodny lakier Aqua-Seal® CeramicStar, nowość  Berger-Seidle. Produkt ten osiągnął maksymalne parametry tech-
niczne, reprezentuje sobą nową generację lakieru oraz nowy poziom technologii. Przy tym każda z zalet jest dla wykonawcy wyso-
ce atrakcyjna. Dzięki koncepcji wodnego produktu wnosi on swój wkład w ochronę środowiska i zdrowia, dbałość o użytkownika 
oraz ochronę zasobów naturalnych.

Aqua-Seal® CeramicStar jest dostępny w praktycznych kombi-opakowaniach 2K, jak ma to miejsce w przypadku produktów 2K-PU 
fi rmy Berger-Seidle.
 
 

Plusy
 

Aqua-Seal®CeramicStar wyróżnia się wytrzymałością, 
wynikającą z receptury i zawartych cząstek 

ceramicznych, które nadają podłodze nową, 
podwyższoną odporność. 

Aqua-Seal® CeramicStar umożliwia 
ekstremalnie szybkie obciążenie 

polakierowanej podłogi. Możliwość korzystania 
już po 24 godz. od ostatniego lakierowania, 
a więc w niektórych przypadkach potrzeba 
szybkiego użytkowania nie jest już problemem. 

Aqua-Seal® CeramicStar jako lakier jest 
optymalnym rozwiązaniem przy renowacjach 

starych podłóg. Także agresywne pozostałości w 
podłodze, jak np. pozostałości soli w fugach i na 
powierzchni, są optymalnie odizolowane i nie 
wpływają na wygląd. W porównaniu do innych 
produktów na rynku, lakier ten osiąga maksymalne 
wartości, co potwierdzają liczne testy.

Aqua-Seal® CeramicStar 
jest bardzo przyjazny dla 

wykonawcy. Doskonale i łatwo się nim 
pracuje.

Aqua-Seal® CeramicStar zbadano 
zgodnie z normą DIN 51130 (BGR 181), spełnia 

wymagania klasy poślizgu R9. 

Zalety dla wykonawcy:
 

• idealny do renowacji starych podłóg

• łatwa praca

• niezawodność

• zadowoleni Klienci 

Zalety dla inwestora: 
 

• wysoka odporność na ścieranie

• szybka eksploatacja po 24 h

• znakomity efekt przy renowacji starych podłóg

• doptymalne zabezpieczenie przed poślizgiem
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W przypadku wszystkich naszych produktów bardzo prosimy o zapoznanie się z aktualnymi opisami technicznymi oraz kartami 
charakterystyki. O te materiały,  jak również  o ofertę prosimy pytać u:


