
Aqua-Seal GreenStar 
Zielona rewolucja w segmencie Premium

Pierwszy lakier wodny całkowicie bez izocyjanatów 

i bez oznaczeń symbolami substancji niebezpiecznych



Aqua-Seal® GreenStar

Pierwszy lakier wodny bez izocyjanatów i bez 

oznaczeń symbolami substancji  niebezpieczenych.
 
Oto zielona rewolucja w segmencie wodnych lakierów 2K. Innowacyjny AquaSeal® GreenStar fi rmy Berger-Seidle jako pierwszy 
na rynku dwuskładnikowy system lakierowania jest całkowicie pozbawiony symboli substancji niebezpiecznych. Produkt ten nie 
podlega obowiązkowi oznaczania symbolami substancji niebezpiecznych, ponieważ  utwardzacz nie zawiera ani izocyjanatów ani 
azyrydyn. W związku z tym na etykiecie produktu nie ma ani symboli substancji niebezpiecznych ani zwrotów ryzyka H i zwrotów o 
środkach zapobiegawczych  P. Dla wykonawcy oznacza to, że może on stosując ten produkt całkowicie zrezygnować ze stosowania 
środków ochronnych przewidzianych przy izocyjanatach. Lakier ten wyznacza nowy poziom, jest nową generacją w ochronie za-
równo środowiska, użytkownika jak i zdrowia. Do tego produkt ten wchodząc w reakcję nie uwalnia wolnego CO2, co ze względów  
technologicznych ma miejsce w tradycyjnych lakierach 2-składnikowych.

Całkowicie nowa generacja technologii zastosowanej do utwardzacza stworzona przez Berger-Seidle pozwoliła osiągnąć najwyż-
szą odporność i łatwość pracy jak dla znanych topowych lakierów wodnych 2K, jak np. klasyk Aqua-Seal® 

2K-PU.

Aqua-Seal® GreenStar można z powodzeniem stosować na podłogi korkowe. Jego właściwości pracy 
odpowiadają tym, które posiada ulubiony topowy produkt Aqua-Seal® 2K-PU.

Dla wykonawcy Aqua-Seal® GreenStar oferuje jeszcze dodatkowo niespotykaną a pożądaną 
cechę: ekstremalnie długi czas zużycia! Podczas gdy tradycyjne lakiery wodne 2K po wymie-
szaniu z utwardzaczem powinny zostać zużyte w ciągu 2 godz., Aqua-Seal® 

GreenStar zapewnia czas zużycia min. 12 godz. Parkieciarz może zatem następ-
nego dnia bez problemu pracować mieszanką sporządzoną poprzedniego wie-

czoru – praktyczna zaleta dla całodziennej pracy, pozwalająca na wykorzystywanie 
resztek bez  konieczności usuwania odpadów, co daje oszczędności oraz dodatkowo 

redukuje zanieczyszczenie środowiska.  

Plusy
  nie zawiera izocyjanatów i azyrydyn

  brak konieczności stosowania środków ochronnych 

  brak symboli o substancjach niebezpiecznych  

  brak uwalniania CO
2
 podczas reakcji

  brak zwrotów H i P - ryzyko i środki zapobiegawcze

  ekstremalnie długi czas pracy – min. 12 godz.

  możliwość stosowania na korek

  produkt premium o parametrach odporności na najwyższym poziomie

  zbadano zgodnie z normą DIN 51130 (BGR 181), spełnia wymagania klasy poślizgu R9

Berger-Seidle - wybitna i innowacyjna jakość lakierowania!
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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:

czas pracy

Importer Poland:
Profi -Parkiet Sp. z o.o.
Ul. Swojska 17 • 03-887 Warszawa 
www.profi parkiet.pl  • profi parkiet@profi parkiet.pl 
Tel: +48 22 670-41-70 • Fax: +48 22 670-43-23 

Berger-Seidle GmbH
Parkettlacke • Klebstoff e • Bauchemie
Maybachstr. 2 • 67269 Grünstadt / Weinstraße
www.berger-seidle.de • info@berger-seidle.de
Tel: +49 (0) 63 59 / 80 05-12 • Fax: +49 (0) 63 59 / 80 05-55


