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Opis produktu 
SolvSeal L 81 jest gotowym do użytku, wysoce odpornym  
lakierem impregnującym do zabezpieczania silnie 
obciążonych parkietów i podłóg drewnianych.  
 
Stosowanie 
Przed użyciem dobrze wymieszać. Powierzchnia przed 
zastosowaniem SolvSeal L81 musi być całkowicie czysta i 
sucha. Nierozcieńczony SolvSeal L81 nakłada się w 2-3 
warstwach przy pomocy pędzla, wałka lub metodą 
natryskową. Następną warstwę lakieru można położyć po 
ok. 30 min mokre na mokre. W celu uzyskania większej 
stabilności czas schnięcia między warstwami powinien 
wynosić ok. 3-4 godz. oraz należy zmatować powierzchnię 
przed położeniem kolejnej warstwy. 24 godz. po położeniu 
ostatniej warstwy powierzchnię należy maszynowo lub 
ręcznie przetrzeć nasączoną w preparacie woskowym 
wełną stalową lub przeszlifować drobnym ziarnem a 
następnie od razu zapielęgnować. Dzięki temu 
powierzchnia stanie się optycznie  matowa i jednorodna. 
Do mycia narzędzi można użyć SolvSeal Universal-
Verdünnung.   
 
Schnięcie 
Przy 23°C/50% wilgotności powietrza: po 30 min 
lakierowanie mokre w mokre. Przy złym wietrzeniu, niższej 
temperaturze, innej wilgotności powietrza, jak i większej 
grubości warstwy czas schnięcia może się znacznie 
wydłużyć.  
 
Zużycie 
W zależności od rodzaju podłoża i sposobu pracy: 
1 warstwa wałkiem/pędzlem:  
ok. 80-100 ml/m2  względnie 10 – 12,5 m2/l 
 
Składowanie/ transport 
W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchym i 
chłodnym pomieszczeniu co najmniej 6 miesięcy. Data 
produkcji na opakowaniu.  
 
Pielęgnacja 
Do pielęgnacji należy stosować rekomendowane przez nas 
środki pielęgnacyjne.  
 
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 podłóg lakierowanych / 
olejowanych  
-Wskazówki dotyczące oznaczeń i bezpieczeństwa pracy 
(Karta charakterystyki niebezpiecznych substancji) 
 


