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Opis produktu 
SolvSeal UniQuickPrimer jest impregnującym, 
szybkoschnącym gruntem alkoholowym do nakładania 
pędzlem lub wałkiem. Nadaje się do większości gatunków 
egzotycznych z uwagi na izolację w dużym zakresie 
zawartych w nich substancji barwnikowo-oleistych. Także 
pozostałości wosku w szparach starych podłóg będą w 
dużym stopniu odizolowane. SolvSeal UniQuickPrimer ma 
zastosowanie do wszystkich naszych lakierów 
nawierzchniowych na bazie rozpuszczalników, a także 
dopuszczonych lakierów z rodziny AquaSeal®. Dzięki 
zastosowaniu gruntu SolvSeal UniQuickPrimer drewno 
zachowuje swój naturalny odcień.  
 
Certyfikaty / Zezwolenia 
 
 
 
Giscode: G2 
ATFA:  Compliant Product 
 
Stosowanie 
SolvSeal UniQuickPrimer nakładać obficie jedną warstwą 
wałkiem lub pędzlem. Problematyczne drewno powinno być 
pokryte pędzlem, żeby polepszyć penetrację. Na silnie 
chłonącym drewnie np. buku SolvSeal UniQuickPrimer 
nakładać 2 x wałkiem. 
 
Aby uniknąć jasno-ciemnych przebarwień należy uważać  
na równomierne położenie gruntu.  
 
Schnięcie 
W normalnym klimacie 23°C/50% wilgotności powietrza przy 
nakładaniu wałkiem lub pędzlem ok. 45 - 60 min. na 
warstwę. Przy złym wietrzeniu, niższej temperaturze, innej 
wilgotności powietrza, jak i większej grubości warstwy czas 
schnięcia może się znacznie wydłużyć.  
 
Lakierowanie dopuszczonymi lakierami wodnymi AquaSeal® 
może nastąpić po całkowitym wyschnięciu UQP. W 
przeciwnym razie mogą wystąpić przebarwienia. Optymalne 
jest schnięcie przez noc. 
 
Produkt należy przykryć lakierem najpóźniej po 24 godz.  
 
Zużycie 
W zależności od rodzaju podłoża: 
    
1 warstwa wałkiem/pędzlem:  
ok. 110 - 120 ml/m2 względnie 8 - 10 m2/l 
 
Na podłożach silnie chłonnych zużycie może się wyraźnie 
zwiększyć.  
 
Składowanie/ transport 
W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchym i 
chłodnym pomieszczeniu co najmniej 15 miesięcy. 
 
Ograniczenia stosowania 
SolvSeal UniQuickPrimer nie należy stosować na 
ekstremalnie intensywnie użytkowanych powierzchniach w 

połączeniu z konstrukcjami elastycznymi (np. podłogi 
sportowe). 
 
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 podłóg lakierowanych /  
  olejowanych  
- Wskazówki dotyczące oznaczeń i bezpieczeństwa pracy  
  (Karta charakterystyki niebezpiecznych substancji) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


