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Opis produktu 
AquaSeal® FireStop jest 3-składnikowym, wodnym lakierem 
gruntującym na bazie poliuretanu. Produkt ten jest wysoce 
odporny na ścieranie i chemikalia oraz zalecany na podłogi 
o dużym obciążeniu. AquaSeal® FireStop zgodnie z DIN EN 
13501-1, klasa Cfl-s1 jest gruntem trudnozapalnym. Dostępny 
jest raport klasyfikacyjny na dębie. Na warstwę wierzchnią 
zalecamy AquaSeal® 2KPU. 
 
Certyfikaty / Zezwolenia 
 
 
 
Giscode: W3/DD+ 
AbZ-Nr.  Z-157.10-47 
 
DIN EN 13501-1 / odporność na działanie ognia + emisję dy-
mu: klasa Cfl-S1 na dębie 
 
Wskazówki szczególne 
W celu uzyskania koloru można zastosować Classic 
BaseOil jako alternatywę dla gruntu.  
 
Stosowanie 
AquaSeal® FireStop na krótko przed zastosowaniem 
wymieszać zgodnie z poniższymi wskazówkami:  
 
10 części AquaSeal® FireStop 
 2 części  AquaSeal® FireStop ADD dodać i wymieszać 
następnie 
1 część AquaSeal® FireStop Härter 
 
BergerTool MixBox znajdujący sie w zestawie służy do 
mieszania. 
Bezpośrednio po dodaniu utwardzacza dobrze wymieszać. 
Mieszaninę należy zużyć w ciągu 2 godz. tzn. pozostaje ona 
w stanie płynnym przez jeden dzień, ale z uwagi na gorsze 
właściwości schnącego lakieru, nie należy jej stosować po 
upływie tego czasu. W związku z powyższym należy mieszać 
ze sobą tylko taką ilość lakieru, jaka jest potrzebna w danym 
momencie. Mieszanina wydziela wolne CO2, dlatego też nie 
należy zakręcać szczelnie opakowania. Materiał nakładać 
wałkiem/ pędzlem w 2 warstwach i wykończyć lakierem 
AquaSeal® 2KPU.  
 
Wskazówki specjalne 
W przeciwieństwie do tradycyjnych, bazujących na 
rozpuszczalnikach lakierów, warstwy AquaSeal® należy 
nanosić dość grubo. Materiał nie powinien być mocno 
rozwałkowany. 
 
Schnięcie 
Aby uniknąć nadmiernego pęcznienia zaleca się nakładanie 
tylko jednej warstwy z wałka dziennie, żeby drewno miało 
wystarczająco dużo czasu 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 obciążać, nie pielęgnować i nie 
przykrywać dywanami. 

Zużycie 
W zależności od podłoża i sposobu pracy.  
 
1 warstwa nanoszona wałkiem/ pędzlem:   
ok. 100 ml/m2 lub ok. 10 m2/l 
 
Składowanie/ transport 
Chronić przed mrozem. W oryginalnych opakowaniach w 
chłodnym i suchym pomieszczeniu lakier – 12 miesięcy, 
utwardzacz - 12 miesięcy. 
 
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 
- Ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do 
  parkietu. 
- Czyszczenie i pielęgnacja lakierowanych / olejowanych < 
  podłóg 
- Karta charakterystyki niebezpiecznych substancji) 
 


