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Opis produktu 
AquaSeal® ExoBloc jest jednoskładnikowym, efektywnie  
odcinającym, polepszającym przyczepność, lakierem 
gruntującym. Lakier ten na bazie akrylopolimerów 
doskonale wypełnia pory drewna i tworzy warstwę. 
AquaSeal® ExoBloc nadaje się do większości gatunków 
drewna egzotycznego, izoluje wiele związków zawartych w 
drewnie i pozwala uniknąć przebarwień i wykwitów, poza 
tym wyraźnie redukuje białe wybarwienie powodowane 
przez pozostałości soli. AquaSeal®ExoBloc podkreśla ciepły 
kolor drewna, podobnie jak podkładowe lakiery 
rozpuszczalnikowe. 
 
Certyfikaty/ dopuszczenia 
 

  
Giscode: W3+ 
 
Wskazówki szczególne 
AquaSeal® ExoBloc nie wolno matować, (ryzyko przetarcia 
do drewna i wystąpienia przebarwień przez lakier 
nawierzchniowy). AquaSeal®ExoBloc po  wyschnięciu staje 
się połyskliwy. Nadaje się jako grunt pod następujące 
lakiery nawierzchniowe: 
 

- AquaSeal®2KPU 
- AquaSeal®GREENSTAR 
- AquaSeal®CERAMICSTAR 
- AquaSeal®ECOGOLD 
- AquaSeal®ECOSILVER 
- AquaSeal®SMARTHOME 
- AquaSeal®MONOTOP 

 
Stosowanie 
AquaSeal®ExoBloc nakładać obficie, jedną warstwę 
wałkiem.  
 
Schnięcie 
Możliwość lakierowania po 1-2h, przy 23°C/50% 
wilgotności powietrza. Zaleca się nakładanie tylko jednej  
warstwy z wałka dziennie, żeby drewno miało  
wystarczająco dużo czasu na oddanie przyjętej wody. Przy 
złym wietrzeniu, niższej temperaturze, innej wilgotności 
powietrza, jak i większej grubości warstwy czas schnięcia 
może się znacznie wydłużyć.  
  
Zużycie 
1 warstwa nałożona wałkiem 100 ml/m² lub 10 m²/l w 
zależności od podłoża i sposobu pracy 
 

Na drewnie silnie chłonnym (np. buku, czereśni) trzeba 
liczyć się ze zwiększonym zużyciem, do 150 ml/m².  
 
Składowanie / transport 
W oryginalnych opakowaniach w chłodnym i suchym 
pomieszczeniu przynajmniej 12 miesięcy. Chronić przed  
mrozem. 
 
Ogólna wskazówka  
Przed użyciem produktu należy dokładnie przeczytać 
instrukcję użytkowania. Ten produkt Berger-Seidle musi 
być stosowany przez osobę wykwalifikowaną do układania 
parkietu, do której ta instrukcja jest kierowana. Praca musi 
być zgodna z zasadami rzemiosła, aktualnym stanem 
wiedzy oraz normami i przepisami obowiązującymi w kraju, 
w którym produkt jest stosowany. Należy przekazać 
klientowi wytyczne dotyczące czyszczenia i pielęgnacji 
produktu. Każde użycie nieujęte w określonym przez 
Berger-Seidle zakresie stosowania, uważane jest za 
niewłaściwe. Za niewłaściwe użycie i nieprzestrzeganie 
instrukcji zawartych w tym dokumencie odpowiedzialność 
ponosi wykonawca, co wyklucza odpowiedzialność i 
obowiązek gwarancyjny producenta.   
 
Odnośniki 
Następujące dodatkowe informacje obowiązują jako część 
składowa niniejszej informacji technicznej: 
 
-Ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do 
parkietu 
-Czyszczenie i pielęgnacja lakierowanych / olejowanych 
podłóg 
-Wskazówki dotyczące oznaczeń i bezpieczeństwa pracy 
(Karta charakterystyki niebezpiecznych substancji) 
-Przy stosowaniu na drewno egzotyczne konieczny kontakt 
z dordcą technicznym! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


