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Opis produktu 
SolvSeal FK Gelb jest dobrze wypełniającym, 
thixotropowym, szybkoschnącym gruntem szpachlowym do 
gruntowania surowych parkietów i innych podłóg 
drewnianych. SolvSeal FK Gelb powoduje rozjaśnienie 
powierzchni parkietu. SolvSeal FK Gelb jest przeznaczony 
do lakierów SolvSeal LT Export Extra i SolvSeal Uno 
Siegel w celu zamknięcia tzw. zapadnięć fug. 
 
Certyfikaty / Zezwolenia 
 
 
 
Giscode: G2 
 
Stosowanie  
Materiałem należy szpachlować 2 warstwy „na krzyż”. 
Unikać pozostawiania tzw. wąsów po szpachli. Po 
wystarczającym wyschnięciu powierzchnię można 
lakierować, ale bez matowania (gdyż istnieje możliwość 
powstania przebarwień w wyniku przeszlifowania). 
 
Narzędzia pracy należy czyścić SolvSeal Universal-
Verdünnung.  
 
Schnięcie 
W normalnych warunkach klimatycznych 23°C/50% 
wilgotności powietrza można lakierować po ok. 30-45 min. 
Przy złym wietrzeniu, niższej temperaturze, innej wilgotności 
powietrza, jak i większej grubości warstwy czas schnięcia 
może się znacznie wydłużyć. 
 
Zużycie 
W zależności od rodzaju podłoża i sposobu pracy: 
 
1 warstwa nakładana szpachlą:   
ok. 30-40 ml/m2 lub 25-30 m2/l 
 
Składowanie / transport 
W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchym  
i chłodnym pomieszczeniu można przechowywać co 
najmniej 15 miesięcy.  
 
Ograniczenia w stosowaniu 
Nie zaleca się stosowania żelu SolvSeal FK Gelb na surowe 
drewna egzotyczne ani pod lakiery wodne. Nie stosuje się 
go na mocno i bardzo mocno obciążone podłogi np. w 
szkołach lub restauracjach, do drewna egzotycznego o 
małych porach i do podłóg mocowanych na elastycznych 
klejach. Metody szpachlowej nie zaleca się również do 
starych, wcześniej woskowanych podłóg z szerokimi 
szczelinami. Mogą bowiem powstać problemy z 
przyczepnością do podłoża spowodowane obecnością 
wosku. Do starych podłóg zaleca się stosowanie produktów 
gruntujących nakładanych pędzlem lub wałkiem lub 
systemów lakierniczych bez lakieru podkładowego. Dotyczy 
to także silnie chłonnych gatunków drewna jak np. buk lub 
niedoschniętych podłoży.  
 
 

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 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). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


