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Opis produktu  
AquaSeal® SmartHome jest jednoskładnikowym, 
szybkoschnącym lakierem przeznaczonym do pomieszczeń 
normalnie i średnio eksploatowanych. 
 
Certyfikaty / Zezwolenia 
 
 
 
Emicode: EC1 
Giscode: W2+ 
AbZ-Nr.  Z-157.10-46 
 
Stopień połysku (pomiar przy 60°)* 
mat  (10-20) 
półmat  (30-40) 
 
Stosowanie  
Nierozcieńczony AquaSeal® SmartHome nakładać w trzech 
warstwach wałkiem lub 1 x wałkiem i 2 x krzyżowo szpachlą 
po czym jeszcze 1 - 2 x wałkiem. 
 
Specjalne wskazówki 
W przeciwieństwie do konwencjonalnych lakierów 
rozpuszczalnikowych AquaSeal® SmartHome należy 
nakładać obficie, tzn. nadmiernie nie rozwałkowywać lakieru! 
 
Jako grunty dla lakieru AquaSeal® SmartHome można 
stosować jedynie następujące systemy:  
 
- AquaSeal® FlexPrimer 
- AquaSeal® ExoBloc 
 
Schnięcie 
W normalnych warunkach klimatycznych 23°C/50% 
wilgotności powietrza przy warstwie nakładanej 
wałkiem/pędzlem: po 3-4 godz. możliwość matowania i 
ostrożnego chodzenia. Warstwa nakładana szpachlą: ok. 10-
20 min. 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 nanoszona szpachlą    
ok. 30 ml/m2 lub ok. 35 m2/l 
 
1 warstwa nałożona wałkiem lub pędzlem   
ok. 100 ml/m2 lub ok. 10 m2/l 
 
Składowanie   
CHRONIĆ PRZED MROZEM! W oryginalnych opakowaniach 
w chłodnym i suchym pomieszczeniu 12 miesięcy. 
 
Fabrycznie lakierowany parkiet 
AquaSeal® SmartHome nie jest zalecany na fabrycznie 
lakierowany parkiet i podłogi korkowe. 
 
 

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 dokumenty obowiązują jako część składowa 
niniejszej informacji technicznej: 
 
- Ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do 
  parkietu. 
- Czyszczenie i pielęgnacja lakierowanych / olejowanych  
  podłóg 
- Karta charakterystyki  
 
* Stopień połysku zależy od sposobu zastosowania, podłoża 
i warunków klimatycznych w pomieszczeniu. 
 


