Opis techniczny
AQUASeal® ElasticStar
Opis techniczny
Aqua-Seal®ElasticStar jest 2-składnikowym
składnikowym lakierem
wodnym na bazie poliuretanu do długotrwałej ochrony.
Produkt ten posiada dużą odporność na ścieranie i
zabrudzenia chemiczne. Zalecany jest na podłogi
szczególnie
intensywnie
eksploatowane.
Aqua
AquaSeal®ElasticStar nadaje się zarówno do gładkich jak i
strukturyzowanych wykładzin PCV, CV, linoleum, gumy,
kauczuku oraz wykładzin wykończonych PU/PUR/EPOXY
PU/PUR/EPOXY.
Aqua-Seal®ElasticStar ułatwia pielęgnacjęę oraz
czyszczenie.
Aqua-Seal®ElasticStar nie żółknie.
Certyfikaty / Dopuszczenia

Giscode:
Emicode:
AbZ-Nr.
DIN V 18032-2:
DIN EN 14904:

W3/DD+
EC1
Z-157.10-47
Dopuszczenie na podłogi sportowe
Dopuszczenie na podłogi sportowe

DIN 51130/DGVU 108-003 / Klasa poślizgu: R9
R10 (po
po dodaniu AquaSeal®Antislip R10 ADD)
Wskazówki szczególne
Należy przestrzegać następujących wskazówek:
- W jednej warstwie należy pracować
ać jedną partią
produkcyjną. Stosując różne partie, należy je wymieszać
przed malowaniem.
- W celu sprawdzenia możliwości
ości stosowania na
powierzchniach
o
specjalnych
wymogach
dot.
bezpieczeństwa,
mocno
strukturyzowanych
powierzchniach oraz powierzchniach ryflowanych, jak
również w obszarach, gdzie są stosowane środki
dezynfekujące lub silnie barwiące środki chemiczne należy
skontaktować się z działem technicznym.
-Przed zastosowaniem Aqua-Seal®ElasticStar
Seal®ElasticStar lub Brilliance
Everclear® należy usunąć z powierzchni wszystkie
substancje lub pozostałości, które mogą pogarszać jego
przyczepność. Powierzchnia przed malowaniem musi być
całkowicie sucha.
Stosowanie
AquaSeal®ElasticStar przed użyciem dobrze wymieszać z
utwardzaczem AquaSeal®ElasticHärter w stosunku 10:1 w
pojemniku lub wiadrze BergerTool MixBox. Bezpośre
Bezpośrednio

po dodaniu utwardzacza należy dokładnie mieszać, do
uzyskania jednolitej konsystencji. Odstawienie na 10 min
przed malowaniem zapewnia optymalne właściwości
pracy.
Aplikacja AquaSeal®ElasticStar odbywa się na krzyż i
równomiernie wałkiem BergerTool Microfaser.
Tak przygotowany lakier należy zużyć w ciągu 2 godzin, tzn.
lakier pozostaje w stanie płynnym przez jeden dzień, ale z
uwagi na gorsze właściwości schnącego lakieru, nie należy
go stosować po upływie 2 godzin. W związku z powyższym
należy mieszać
ieszać tylko taką ilość lakieru, jaka jest potrzebna
w danym momencie. Zmieszany z utwardzaczem lakier
wydziela wolne CO2, dlatego też nie należy zakręcać
szczelnie opakowania. Nie stosować przy temperaturze
podłoża niższej niż 15°C.
Materiał nakładać wałkiem
kiem w 1 lub 2 warstwach.
Schnięcie
W normalnych warunkach klimatycznych (23°C/50%
wilgotności powietrza) po ok 2-3
2 godz. można ostrożnie
chodzić lub nakładać drugą warstwę. Jeśli przerwa między
nakładanymi warstwami wynosi więcej niż 12 godzin,
konieczne jest matowanie.
Przy złym wietrzeniu, niższej temperaturze, innej
wilgotności powietrza, jak i większej grubości warstwy czas
schnięcia może się znacznie wydłużyć. W normalnych
warunkach klimatycznych lakier można ostrożnie obciążać
po 24 godz. Przed upływem 7 dni nie
n pielęgnować i nie
przykrywać dywanami.
Zużycie
W zależności od sposobu pracy.
2 warstwy:
2
ok. 40-60 ml/m lub ok. 20 m²²/l na warstwę z wałka
1 warstwa:
2
ok. 90-110 ml/m lub ok. 10 m²/l
m na warstwę z wałka
W przypadku bardziej chłonnych
hłonnych podłoży należy się liczyć
ze zwiększonym zużyciem.
Składowanie / transport
Chronić przed mrozem! W oryginalnych opakowaniach
o
w
chłodnym i suchym pomieszczeniu min. 12 miesięcy.
miesięcy
Chronić przed dziećmi.
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Czyszczenie i pielęgnacja
Jeżeli na silnie mechanicznie lub chemicznie
eksploatowanych powierzchniach nie ma możliwości lub
chęci wykonania bieżącego czyszczenia lub pielęgnacji,
można wykonać pielęgnację lakieru przy pomocy
AquaSeal®ElasticStar.
Pełna lub bieżąca pielęgnacja powierzchni lakierowanych
AquaSeal®ElasticStar odbywa się za pomocą Brilliance
Everclear®matt, natomiast czyszczenie za pomocą
Brilliance NeutralCleaner. Do szybkiego bieżącego
czyszczenia zaleca się SprayMop ComfortClean z
pojemnikiem na Brilliance NeutralCleaner.
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 informacje stanowią elementy niniejszego
opisu technicznego:
-

Ogólne zalecenia dotyczące stosowania produktów
AquaSeal®ElasticLine
Czyszczenie i pielęgnacja lakierowanych / olejowanych
podłóg
Karta charakterystyki niebezpiecznych substancji
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