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Opis techniczny 
AquaSeal® 2KPU SPORT jest dwuskładnikowym lakierem 
wodnym na bazie czystego poliuretanu do stosowania na 
podłogach sportowych, co potwierdzają świadectwa 
zgodności z normami: DIN 18032-2; Ö-Norma B 2608 
wytyczne ÖISS 1990 i EN 14904. Ze względu na dużą 
odporność na ścieranie i zabrudzenia chemiczne AquaSeal® 
2KPU Sport może być stosowany na wszystkie szczególnie 
intensywnie eksploatowane podłogi parkietowe, ze 
szczególnymi wymogami dotyczącymi antypoślizgu.  
 
Certyfikaty / Dopuszczenia 
 
 
 
Giscode:   W3/DD+ 
AbZ-Nr.    Z-157.10-47 
FIBA:    mat 
Dopuszczenie na  
podłogi sportowe:  DIN V 18032-2  
Dopuszczenie na  
podłogi sportowe:  DIN EN 14904  
Dopuszczenie na  
podłogi sportowe Austria:  Ö-Norm B2608  
Klasa poślizgu:  DIN 51130/DGVU 108-003 / R9 
 
Stopień połysku (pomiar przy 60°)* 
mat  (10-20) 
półmat  (30-40) 
 
Zalecany system pracy 
Gruntowanie 
AquaSeal® FlexPrimer  
 
lub. 
 
AquaSeal® ExoBloc przy silniejszym „wybarwieniu“ 

   drewna 
 
 schnięcie przez noc 
 bez matowania 
 
Pierwsza wartwa nakładana wałkiem 
AquaSeal® 2KPU Sport schnięcie przez noc 
 prawidłowe matowanie 
 
Nakładanie farby do linii boiskowych  
AquaSeal® SportMarking Color Farba do linii boiskowych 
 schnięcie przez noc 
 prawidłowe matowanie 
 (nie przeszlifować!) 
 
Nakładanie wałkiem drugiej warstwy 
AquaSeal® 2KPU Sport 
 
Stosowanie 
AquaSeal® 2KPU SPORT na krótko przed użyciem dobrze 
wymieszać, dodając utwardzacz AquaSeal® 2KPU HÄRTER w 
stosunku 10:1 używając pojemnika z lakierem lub wiadra 
BergerTool MixBox. Tak przygotowany lakier należy zużyć w 
ciągu 2 godzin, tzn. lakier pozostaje w stanie płynnym przez 
jeden dzień, ale z uwagi na gorsze właściwości schnącego 

lakieru nie należy go stosować po upływie 2 godzin. W 
związku z powyższym należy mieszać tylko taką ilość 
lakieru, jaka jest potrzebna w danym momencie. Lakier 
zmieszany z utwardzaczem wydziela wolne CO2, dlatego też 
nie należy zakręcać opakowania szczelnie. Materiał 
nakładać wałkiem lub pędzlem w 2-3 warstwach.  
 
Wskazówki specjalne 
W przeciwieństwie do tradycyjnych, bazujących na 
rozpuszczalnikach lakierach, warstwy AquaSeal® należy 
nanosić dość grubo. Materiał nie powinien być mocno 
rozwałkowany.  
 
Schnięcie 
Aby uniknąć nadmiernego pęcznienia drewna zalecamy 
nakładanie tylko 1 warstwy lakieru wodnego dziennie, aby 
drewno miało czas na oddanie przyjętej wody. W 
normalnych warunkach klimatycznych 23°C/50% wilgotności 
powietrza po ok 3 – 4 godz. lakier daje się matować i można 
ostrożnie chodzić. Przy złym wietrzeniu, niższej temperaturze, 
innej wilgotności powietrza, jak i większej grubości warstwy 
czas schnięcia może się znacznie wydłużyć. Przed upływem 
8-14 dni nie użytkować intensywnie, nie pielęgnować i nie 
przykrywać dywanami 
 
Zużycie  
W zależności od podłoża i sposobu pracy: 
 
1 warstwa wałkiem/ pędzlem: 
ok. 100 ml/m² ewent. ok. 10m²/l 
 
Składowanie / transport 
Chronić przed mrozem! W oryginalnych opakowaniach w 
chłodnym i suchym pomieszczeniu min. 12 miesięcy. 
Opakowanie utwardzacza po zużyciu szczelnie zamknąć.   
 
Wskazówka dotycząca sal gimnastycznych z podłogami 
elastycznymi 
Należy pamiętać, że w salach gimnastycznych z podłogami 
elastycznymi istnieją specjalne warunki, które należy wziąć 
pod uwagę. Z tego powodu ważne jest, aby nakładać tylko 1 
warstwę lakieru dziennie. Ze względu na 24-godzinny czas 
schnięcia prawidłowa wilgotność drewna zostanie ponownie 
osiągnięta, jeśli pomieszczenie będzie odpowiednio 
wentylowane. Ten sposób pracy pozwala uniknąć 
uszkodzenia parkietu w wyniku ekstremalnego spęcznienia! 
Ponadto należy przestrzegać szczegółowych informacji 
zawartych w odpowiednich opisach technicznych 
wymienionych produktów. 
 
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.  
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Za niewłaściwe użycie i nieprzestrzeganie instrukcji 
zawartych w tym dokumencie odpowiedzialność ponosi 
wykonawca, co  
 
wyklucza odpowiedzialność i obowiązek gwarancyjny 
producenta.   

 
Odnośniki 
Następujące informacje stanowią elementy niniejszego opisu 
technicznego: 
 
- Ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do 

parkietu. 
- Czyszczenie i pielęgnacja lakierowanych / olejowanych 

podłóg 
- Karta charakterystyki niebezpiecznych substancji 
 
Stopień połysku zależy od sposobu zastosowania, podłoża i 
warunków klimatycznych w pomieszczeniu. 


