
Opis techniczny 

 
 

AQUASeal® SPACHTELGEL 

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

 
 
Opis produktu 
AquaSeal®SpachtelGel jest szybkoschnącym żelem 
szpachlowym na bazie wodorozcieńczalnych dyspersji 
akrylowo-poliuretanowych. AquaSeal®SpachtelGel jest 
prawie bezwonny i niepalny. Został stworzony do 
gruntowania między warstwami naszych lakierów wodnych 
AquaSeal®. Informacje dot. dokładnego zastosowania 
znajdują się w informacjach technicznych lakierów. Dzięki 
żelowej postaci materiału można dokładnie uszczelnić pory 
powierzchniowe, które występują w podłogach 
drewnianych. Osiągamy wysokiej jakości właściwości 
wypełniające oraz wspaniały efekt optyczny. AquaSeal 
SpachtelGel można w krótkim czasie pokryć lakierem 
 
Giscode: W3+ 
 
Stosowanie 
Materiał nakładać wyłącznie międzywarstwowo szpachlą 
„na krzyż” w 2 warstwach. Po odpowiednim wyschnięciu 
można położyć warstwę lakieru bez matowania. Sposób 
pracy koniecznie należy dostosować do klasy obciążenia! 
 
 
Schnięcie 
W normalnych warunkach klimatycznych 23°C/50% 
wilgotności powietrza możliwość lakierowania po ok. 30-60 
minutach. Zła wymiana powietrza, niska temperatura, inna 
wilgotność powietrza  jak również zbyt gruba warstwa 
mogą spowodować wydłużenie się procesu schnięcia. 
Nałożenie lakieru nawierzchniowego może nastąpić 
dopiero po całkowitym, równomiernym wyschnięciu 
warstwy podkładowej. 
 
 
Zużycie 
W zależności od rodzaju podłoża i rodzaju pracy: 
 
1 warstwa pomiędzy  
ok. 15-20 ml/m2 lub ok. 60 m2/l 
 
 
Składowanie/ transport 
Chronić przed mrozem! Przechowywać w oryginalnych 
opakowaniach w chłodnym i suchym pomieszczeniu 
przynajmniej 15 miesięcy 
 
Odnośniki 
Następujące dodatkowe informacje 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.   
 
 
 
 
 
 


