
Technisches Merkblatt  

 
 

AquaSeal® EcoSilver 

Stan 11/2018 - Strona 1 von 1 
 
Berger-Seidle GmbH • Maybachstr. 2 • 67269 Grünstadt • www.berger-seidle.de • Tel: +49 (0) 63 59 / 80 05-12 

 
 
Opis produktu 
Aqua-Seal EcoSilver jest lakierem do parkietów normalnie i 
średnio eksploatowanych o dobrym stosunku ceny do 
jakości. Ten jednoskładnikowy lakier wodny na bazie 
dyspersji poliuretanowo-akrylowych wyróżniają dobre 
właściwości w segmencie łatwych lakierów do parkietu. 
Brak konieczności mieszania, gotowość do użycia i łatwość 
pracy. 
Giscode: W3+ 
Emicode: EC1, abZ-Nr. 157.10-46 
 
Stopień połysku 
ultramat, mat, półmat   
 
Wskazówki szczególne 
AquaSeal® EcoSilver wykazuje ogólnie dobrą przyczepność 
na różnych podkładach, jak np. AquaSeal®FlexPrimer, 
AquaSeal®ExoBloc oraz Aqua-Seal UniSpachtel. 
 
Stosowanie 
AquaSeal®EcoSilver można nakładać wałkiem, pędzlem lub 
szpachlą (na krzyż). Nakłada się trzy jednakowej grubości 
warstwy. Na gatunkach problematycznych, jak buk, klon, 
jesion nie należy nakładać lakieru szpachlą! 
 
Wskazówki specjalne 
W przeciwieństwie do rozpuszczalnikowych lakierów 
konwencjonalnych Aqua-Seal EcoSilver powinno się 
nakładać grubymi warstwami. Materiału nie powinno się 
zbyt mocno rozwałkowywać. 
 
Schnięcie 
Zaleca się nakładanie jednej warstwy lakieru 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 nanoszona szpachlą            
ok. 30-35 ml/m2 lub ok. 30-35 m2/l 
 
1 warstwa nałożona wałkiem lub pędzlem            
ok. 100 ml/m2 lub ok. 10 m2/l 
 
Składowanie / Transport 
Chronić przed mrozem! W oryginalnych opakowaniach w 
chłodnym i suchym pomieszczeniu 12 miesięcy. 

 
 
Fabrycznie lakierowany parkiet gotowy 
AquaSeal® EcoSilver nie jest przeznaczony do lakierowania 
parkietów gotowych i korkowych. 
 
 
Odnośniki 
Następujące rubryki obowiązują jako część składowa 

niniejszej 
informacji technicznej: 
 - Ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do 
parkietu. 
 - Czyszczenie i pielęgnacja lakierowanych / olejowanych 
podłóg. 
- Wskazówki dotyczące oznaczeń i bezpieczeństwa pracy 
(Karta charakterystyki niebezpiecznych substancji) 
 
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.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


