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Opis produktu 
Reaktywny, nie zawierający rozpuszczalnika
lakieru SolvSeal LT Export Extra oraz  olejów Classic. 
 
- Brilliance Pflegeöl 
- Classic 100ProOil 
- Classic BaseOil  
- Classic HardOil 
- Classic OutdoorOil 
- SolvSeal LT Export 

 
Długi czas pracy, przyspieszone utwardzanie
polepszona odporność, lepsza adhezja
lakierowaniu. Poszerza obszar zastosowania twardych 
wosków olejnych i lakierów żywicznych: szybsz
matowanie, brak „pocenia się” oleju, wyższa odporność
 
 
Certyfikaty / dopuszczenia 
 
 
 
AbZ-Nr.: Z-157.10-47 
 
Stopień połysku 
Po dodaniu Classic Plus Reaktivvergütung stopień połysku 
SolvSeal LT-Export Extra i Classic HardOil jest trochę 
wyższy. 
 
Wskazówki szczególne 
Otwarte opakowania szczelnie zamykać, a C
bezwłocznie mieszać z produktem bazowym
wpływem wilgoci twardnieje. Zgęstniałego materiału nie
wolno używać.  
- Mieszanek z Classic Plusem nie zamykać szczelnie 
niebezpieczeństwo pęknięcia! 
 
Stosowanie 

- Dobrze mieszając dodać do produktu bazowego w 
proporcji 1:10.  Nie przygotowywać większej 
ilości, niż ta, którą można zużyć w ciągu 2 godzin.

- Praca mieszanką zgodnie z opisem techniczn
produktu bazowego. 

- Przy kilku warstwach SolvSeal LT Export Extra lub 
Classic HardOil aplikacja kolejnych warstw 
upływie 24 godzin, tylko po dobrym zmatowaniu. 

- Czyszczenie wałków za pomocą 
Universal-Verdünnung, pozostałe narzędzia za 
pomocą  Brilliance Cleaner L91 KH
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Schnięcie 
Obowiązują czasy schnięcia produktów bazowych
 
Zużycie 
W zależności od rodzaju podłoża i sposobu pracy
 
SolvSeal LT Export Extra, Classic HardOil:
1 warstwa wałkiem/ pędzlem
ok. 100-120 ml/m² ewent. ok. 8
Lakier wymieszany z Classic Plus
 
Classic BaseOil, Classic 100ProOil, Classic OutdoorOil, 
Brilliance Pflegeöl: 
Obowiązują opisy techniczne 
ok. 50g/m² gotowy zmieszany olej (dąb) w pierwszej 
warstwie, odpowiada ok. 5g/m² Classic Plus. Przy kolejnych 
warstwach na zaimpregnowanym drewnie wyraźnie 
mniejsze zużycie.  
 
Składowanie / transport 
W chłodnym i suchym miejscu, w 
– co najmniej 12 miesięcy 
 
Ogólna wskazówka  
Przed użyciem produktu należy dokładnie przeczytać 
instrukcję użytkowania. Ten produkt Berger
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.  
Anwendung des Produkts sind die Rahmenbedingungen 
zur Anwendung sach- und fachgerecht zu prüfen.
 
Odnośniki 
Następujące informacje dodatkowe obowiązują jako część
składowa niniejszej informacji technicznej:
 
- Ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do 

parkietu. 
- Czyszczenie i pielęgnacja lakierowanych / olejowanych 

podłóg 
-  Karta charakterystyki niebezpiecznych substancji
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schnięcia produktów bazowych. 

W zależności od rodzaju podłoża i sposobu pracy: 

SolvSeal LT Export Extra, Classic HardOil: 
warstwa wałkiem/ pędzlem: 

. 8-10 m²/l 
Classic Plus ok. 10-12 ml/m²  

ProOil, Classic OutdoorOil, 

opisy techniczne produktów bazowych. Przy 
ok. 50g/m² gotowy zmieszany olej (dąb) w pierwszej 
warstwie, odpowiada ok. 5g/m² Classic Plus. Przy kolejnych 
warstwach na zaimpregnowanym drewnie wyraźnie 

W chłodnym i suchym miejscu, w oryginalnym opakowaniu 

Przed użyciem produktu należy dokładnie przeczytać 
instrukcję użytkowania. Ten produkt Berger-Seidle musi 
być stosowany przez osobę wykwalifikowaną do układania 

rukcja 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 

Każde użycie nieujęte w określonym przez 
Seidle zakresie stosowania, uważane jest za 

niewłaściwe. Za niewłaściwe użycie i nieprzestrzeganie 
instrukcji zawartych w tym dokumencie odpowiedzialność 
ponosi wykonawca, co wyklucza odpowiedzialność i 

ązek gwarancyjny producenta.   
Anwendung des Produkts sind die Rahmenbedingungen 

und fachgerecht zu prüfen. 

Następujące informacje dodatkowe obowiązują jako część 
składowa niniejszej informacji technicznej: 

a dotyczące stosowania lakierów do 

Czyszczenie i pielęgnacja lakierowanych / olejowanych 

Karta charakterystyki niebezpiecznych substancji 


