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Opis produktu 
AquaSeal® FlexFill Color to 1-składnikowa masa na bazie 
akrylu, nie zawierająca silikonu, elastyczna, bezwonna i nie 
zawierająca rozpuszczalników. Do wypełniania szczelin w 
parkiecie lakierowanym i surowym. Ten wysokiej jakości, 
specjalny produkt daje się szybko szlifować i nadaje się do 
pokrywania wszystkimi dostępnymi w handlu lakierami. Masa 
jest wytrzymała, daje się wygładzać szpachlą i częściowo 
niweluje ruchy drewna w wyniku jego kurczenia się i 
pęcznienia. AquaSeal® FlexFill Color wykazuje 
doskonałą przyczepność i z powodzeniem może być użyta 
jako klej.  
 
Certyfikaty / dopuszczenia 
 
 
 
Giscode: W1 
 
Kolory 
AquaSeal® FlexFill Color jest dostępna w następujących 
kolorach: 
 
- świerk, jodła, klon europejski 
- jesion, sosna, klon kanadyjski 
- jasny dąb, kasztan 
- ciemny dąb 
- afromosia, iroko, jatoba 
- jasny buk, czerwony dąb jasny, cis 
- ciemny buk, ciemny dąb jasny, wiśnia, olcha 
- doussie, merbau, gruszka 
- mahoń, azobe, teak 
- wenge, dąb wędzony 
- biały 
- jasnoszary 
- średnio szary 
- ciemnoszary, antracyt 
- czarny 
 
Nazwa koloru znajduje się na kartonie i na górze kartusza. 
 
Stosowanie 
AquaSeal® FlexFill Color nakłada się za pomocą 
pistoletu. Powierzchnia musi być czysta, sucha, wolna od 
kurzu i tłuszczu. Stare fugi należy oczyścić i odkurzyć. 
Pozostałości wosku, oleju w fugach wpływają na 
przyczepność masy. W razie potrzeby odtłuścić 
rozcieńczalnikiem Brilliance Cleaner L91 KH. Krawędzie 
szczelin muszą być oklejone gładką samoprzylepną taśmą. 
Należy odciąć kartusz powyzej gwintu, nakręcić dyszę na 
kartusz, obciąć pod kątem i wycisnąć za pomocą pistoletu 
ręcznego lub pneumatycznego. Należy niezwłocznie 
wygładzić masę używajac wody. W celu przyklejenia 
nakładać AquaSeal® FlexFill Color w kształcie fali. 
Temperatura pracy: pomiędzy +5°C a +40°C.  
 
Po wyschnięciu AquaSeal® FlexFill Color można 
szlifować. Duże szczeliny, które są do zlikwidowania, można 
wypełnić  AquaSeal® FlexFill Color. W tym przypadku w 
szczelinę należy włożyć BergerTool SmartCord, żeby 

akrylowa masa nie była przyklejona do podłoża, a więc 
mogła swobodnie pracować. Sklejenie z 3 stron, a więc od 
boków oraz od dołu do jastrychu/podłoża, powoduje 
obniżenie trwałości całej spoiny.  
 
Temperatura stosowania:  od + 5 ° C do + 35 ° C 
Odporność na temperaturę:  od -20 ° C do + 80 ° C 
 
Podczas schnięcia może dochodzić do zapadania się 
wypełnienia. Z tego powodu szczeliny musza być 
ewentualnie jeszcze raz wypełnione. Ostateczny kolor 
uzyskuje się dopiero po całkowitym utwardzeniu się 
materiału.  
 
AquaSeal® FlexFill Color możemy także uszczelniać 
szpary między listwami przypodłogowymi a podłogą, 
jednakże możemy to zrobić dopiero po całkowitym 
utwardzeniu się lakieru. 
 
Schnięcie 
W zależności od warunków schnięcia  i objętości po około 4-
6 godz. nadaje się do lakierowania, po ok. 18-24 godz. 
nadaje się do szlifowania i po ok. 2-3 dniach można 
obciążać.  
 
Zużycie 
Zużycie liczy się wg formuły: 
długość szczeliny x szerokość szczeliny x głębokość 
szczeliny. 
 
Przykład:  
Długość 20 mb, szerokość 0,5 cm, głębokość wypełnienia 
0,3 cm: 
20 m = 2.000 cm x 0,5 cm x 0,3 cm = 300 cm3 = 1 kartusz 310 
ml  
 
Przybliżona wydajność kartusza 310 ml w metrach 
 

Głębokoś
ć fugi [mm] 

Szerokość fugi [mm] 

5 7 10 12 15 20 25 

5 12  9  6  5  4  3  2,5 

7  9  6  4  3  3,0  2  1,8 

10  6  4,5  3  2,5  2  1,5  1,2 

12  5  4  2,5  2  1,5  1,3  1,0 

15  4  3  2  1,5  1  1,0  0,8 
 
Składowanie  / transport 
W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchym i 
chłodnym pomieszczeniu co najmniej 48 miesięcy. Chronić 
przed mrozem. 

 
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  
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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 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) 


