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Opis produktu 
Do wszystkich naszych lakierów i klejów do parkietu oferujemy 
optymalne technicznie rozcieńczalniki, które składają się z 
kombinacji wysokiej jakości rozpuszczalników. 
 
Przydatność poszczególnych rozcieńczalników opiera się z jednej 
strony na ich sile rozpuszczania, tj. zdolności do rozpuszczania 
środków wiążących lakiery, a tym samym zmniejszania lepkości 
(stopnia płynności), a z drugiej strony ich parowania z jego 
wpływem na proces schnięcia. Dlatego lakiery i rozcieńczalniki 
muszą zawsze pochodzić od tego samego producenta. Ważne jest 
również, aby stosować wyłącznie rozcieńczalniki zalecane w 
opisach technicznych poszczególnych lakierów.  
 
W zależności od dodanej ilości wszystkie rozcieńczalniki 
zwiększają głębokość penetracji lakierów w drewno, ale także 
prowadzą do niższej zawartości składników stałych, a tym samym 
zmniejszają zdolność wypełniania i grubość warstwy. Do 
czyszczenia narzędzi można użyć zalecanego rozcieńczalnika. 
 
Stosowanie 
Rozcieńczalniki naszych lakierów: 
 
Brilliance Cleaner L91 KH-Verdünnung: 
SolvSeal LT Export Extra 
Classic 100ProOil 
Classic HardOil 
Classic BaseOil 
Brilliance Pflegeöl 

 
SolvSeal Universal-Verdünnung: 
SolvSeal UNO Siegel oraz do czyszczenia narzędzi 
 
 
Rozcieńczalniki naszych klejów: 
 
SolvSeal Universal-Verdünnung: 
BergerBond K1 oraz do czyszczenia narzędzi 
 
Wszystkie grunty oraz lakiery podkładowe są gotowe do użycia i 
zwykle nie są rozcieńczane. 
 
Przy Classic HardOil, Classic 100ProOil i Brilliance FillAndFinish 
nasz Brilliance Cleaner L91 KH-Thinner może być używany do 
czyszczenia narzędzi. 
 
Produkty na bazie wody z naszej rodziny produktów AquaSeal® 
można rozcieńczać wodą. Narzędzia czyści się wodą natychmiast 
po użyciu. 
 
Składowanie/ transport 
W oryginalnych opakowaniach w chłodnym i suchym 
pomieszczeniu 24 miesięcy. 
 
 
 
 
 

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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


