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Opis produktu 
AquaSeal® FlexPrimer FlexPrimer jest wodnym gruntem 
akrylowym redukującym sklejanie boczne, stosowanym 
pod wszystkie lakiery z rodziny Aqua-Seal. Aqua-Seal 
FlexPrimer cechuje średnie wybarwienie i neutralny kolor. 
Można go stosować na wszystkich wyszlifowanych do 
czysta podłogach drewnianych. 
 
Giscode: W2+ 
 
Wskazówki szczególne 
AquaSeal® FlexPrimer nie nadaje się do stosowania jako 
warstwa wierzchnia. 
 
Stosowanie 
AquaSeal® FlexPrimer należy nakładać równomiernie i  
obficie wałkiem na zafugowane i wyszlifowane surowe 
drewno. Przy zbyt cienkim nałożeniu istnieje 
niebezpieczeństwo niejednolitego koloru, nawet po 
nałożeniu kolejnych warstw lakieru. 
 
Jako grunt AquaSeal® FlexPrimer, ze względu na 
niebezpieczeństwo przeszlifowania, nie powinien być 
matowany, dopuszczalne jest lekkie ścięcie wystających, 
spęczniałych włókien drewna. 
 
AquaSeal® FlexPrimer można nakładać także szpachlą na 
krzyż na podłogach drewnianych nadających się do tego 
typu aplikacji. Jednak do nakładania szpachlą zalecany jest  
przede wszystkim przeznaczony do tego AquaSeal® 
UniSpachtel. 
 
Należy przestrzegać zaleceń normy DIN 18356. Nie stosować 
poniżej 15°C podłoża. 
Czyszczenie narzędzi wodą.   
 
 
Schnięcie 
Możliwość lakierowania już po 1 godzinie. Zaleca się 
kładzenie 1 warstwy gruntu z wałka dziennie, aby drewno 
mogło oddać przyjętą wodę. W normalnych warunkach 
przy 20°C, 50% wilgotności względnej powietrza, schnie po 
ok. 3-4 godzinach można ostrożnie chodzić. Przy złym 
wietrzeniu, niskiej temperaturze, podwyższonej 
wilgotności względnej powietrza lub grubszej warstwie 
czas schnięcia może się wydłużyć. Nie obciążać, nie kłaść 
dywanów ani nie pielęgnować wcześniej niż po 8-14 
dniach.  
 
 
 

Zużycie 
W zależności od podłoża i sposobu pracy: 
 
1 warstwa wałkiem: 
100 ml/m² lub. 10 m²/l 
 
Przy stosowaniu na bardzo chłonnych podłożach (np. buk) 
należy się liczyć ze zwiększonym zużyciem.  
 
Składowanie/ transport 
W chłodnym i suchym miejscu, w oryginalnym opakowaniu 
– co najmniej 12 miesięcy. Chronić przed mrozem. 
 
Parkiet gotowy lakierowany fabrycznie 
Ten grunt nie nadaje się na parkiet lakierowany fabrycznie. 
 
 
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) 
 
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.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


