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Opis 
AquaSeal® NordicWhite jest to lakier do normalnie lub średnio ob-
ciążonych pomieszczeń o dobrym stosunku jakości do ceny. Pro-
dukt ten nadaje podłodze drewnianej piękny, nordycko-biały kolor 
i jasny, nowoczesny akcent. Ten jednoskładnikowy lakier wodny 
oparty jest na wybranych akrylowo-poliuretanowych dyspersjach 
o dobrych właściwościach i może być stosowany zarówno jako 
podkład, jak i jako lakier nawierzchniowy. Jest to produkt gotowy 
do użycia, nie wymagający mieszania składników i łatwy w pracy. 
 
Certyfikaty / Dopuszczenia 
 
 
Giscode:  W3+ 
 
Stopień połysku (pomiar przy 60°C)  
ultramat    (<10)* 
 
Stosowanie 
AquaSeal® NordicWhite można nakładać wałkiem lub pędzlem. Do 
gruntowania, jeśli to konieczne, można stosować Classic BaseOil, 
AquaSeal FlexPrimer lub AquaSeal ExoBloc.   
Standardowo nakłada się go cienko, w 3-4 warstwach. Stopień wy-
bielenia podłogi zależy od ilości nałożonych warstw. Aby osiągnąć 
żądany efekt należy zadbać o równomierną grubość warstw. Szpa-
chlowanie nie jest zalecane. 
 
Schnięcie  
Aby uniknąć nadmiernego pęcznienia drewna zaleca się nakłada- 
nie tylko jednej warstwy z wałka dziennie, żeby drewno miało wy- 
starczająco 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 powie-
trza, jak i większej grubości warstwy czas schnięcia może się znacz-
nie wydłużyć. Przed upływem 8-14 dni nie należy obciążać, pielę-
gnować ani przykrywać dywanami. 
 
Zużycie 
1 warstwa nałożona wałkiem lub pędzlem  
ok. 70-90 ml/m2 lub ok. 11-14 m2/l  
 
Składowanie/ transport 
Chronić przed mrozem! W oryginalnych opakowaniach w 
chłodnym i suchym pomieszczeniu przynajmniej 12 miesięcy.  
 
Parkiet gotowy fabrycznie lakierowany 
AquaSeal® NordicWhite nie nadaje się do lakierowania gotowego 
parkietu i korka. 
 
Ogólna wskazówka  
Przed użyciem produktu należy dokładnie przeczytać opis tech-
niczny produktu. 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 rze-
miosła, aktualnym stanem wiedzy oraz normami i przepisami obo-
wiązującymi 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 odpowiedzial-
ność i obowiązek gwarancyjny producenta.   
 
Odnośniki  
Następujące informacje stanowią elementy niniejszego 
opisu technicznego: 
 
- Ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do parkietu. 
- Czyszczenie i pielęgnacja lakierowanych /olejowanych podłóg 
- Karta charakterystyki niebezpiecznych substancji 
 
* Stopień połysku zależy od sposobu aplikacji, podłoża i warunków 
klimatycznych w pomieszczeniu. 


