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Veikala darba laiks: darba dienās – 9ºº-18ºº, sestdienās - 10ºº-14ºº, svētdienās – brīvs 
 

AquaSeal 2K-PU – elastīga laka virsmām ar ļoti lielu slodzi 

Apraksts: AquaSeal 2K-PU ir 2-komponentu ūdens un poliuretāna bāzes laka. Lakai ir ļoti augsta ķīmiskā un nodiluma 
izturība un tā ir paredzēta koka grīdām ar ļoti lielu slodzi. Dēļ lakas elastības, AquaSeal 2K-PU ir piemērota arī korķa 
virsmām. 
Sertifikāti un atļaujas: Giskods W2/DD+ matētai, pusmatētai, glancētai lakai, Giskods W3/DD+ naturalwhite un royalmatt. 
Emicode: EC1. AbZ-Nr. Z-157.10-47. DIN EN 71-3: droša bērnu rotaļlietām. DIN 53160: noturīgs pret siekalām un 
sviedriem, DIN 51130/DGVU 108-003 / pretslīdes klase R9. R10 (ar AquaSeal Antislip R10 ADD). 
Spīdums: naturalwhite (nemaina koka toni), royalmatt (ultramatēta), matt (matēta), halbmatt (pusmatēta), glänzend 
(glancēta). 
Piezīme: Lai samazinātu malu salipšanas risku AquaSeal Flex Primer, AquaSeal ExoBloc, Classic BaseOil vai SolvSeal 
UniQuickPrimer var izmantot kā grunti. Šī laka var tikt izmantota arī bez grunts. Cietinātāji, no AquaSeal 2K-PU lakām ar 
dažādu spīdumu, nedrīkst būt sajaukti kopā, jo tas var ievērojami ietekmēt lakas spīduma pakāpi uz virsmas. Lūdzam, 
apskatīt uz cietinātāja atzīmi par spīduma pakāpi. 
Lietošana: Pirms lietošanas katru komponentu kārtīgi sakratīt un mērspainī MixBox vai oriģinālajā iepakojumā laku sajaukt ar cietinātāju attiecībā 10:1. 
Kārtīgi izmaisīt. Ieteikums atstāt maisījumu uz 10 min, kas nodrošinās optimālu produkta izstrādi. Sajaukto maisījumu ir jāizlieto 2 h laikā. Maisījuma 
paliekas paliek šķidras vēl apmēram 1 dienu, tomēr, šādu laku izmantot nedrīkst. Vienmēr sajauciet uzklāšanai nepieciešamo lakas daudzumu, ko 
varat izstrādāt 2 h laikā. No lakas un cietinātāja maisījuma izgaro oglekļa dioksīds, tāpēc, lai izvairītos no eksplozijas, iepakojums ar maisījumu nedrīkst 
būt cieši noslēgts. Laka ir klājama 3-4 kārtās ar lakas rullīti vai otu. Problemātiskiem koku veidiem, tādiem kā dižskābardis, kļava un osis, nevajadzētu 
laku klāt ar špakteļlāpstiņu, bet tikai ar lakas rullīti. 
Ūdens bāzes laku speciālā informācija: Pretēji tradicionālām šķīdinātāju bāzes lakām, AquaSeal lakas ir jāklāj biezā kārtā. Materiālu nevajadzētu 
pārmērīgi izrullēt ar lakas rullīti. Izņēmums ir AquaSeal 2K-PU Naturalwhite laka. Šī laka ir īpaši paredzēta gaišajiem koku veidiem, lai saglabātu to 
dabīgo koka toni. AquaSeal 2K-PU Naturalwhite jāuzklāj plānā kārtiņā, apmēram 70-90 ml/m², 3-4 kārtās. AquaSeal 2K-PU Naturalwhite nav ieteicams 
uzklāt ar špakteļlāpstiņu. Vadoties pēc tā, kādu optisko rezultātu ar AquaSeal 2K-PU Naturalwhite vēlās panākt, gaišāku vai mazāk gaišu, pēdējās 2 
kārtas var tikt aizvietotas ar AquaSeal 2K-PU Royalmatt, kas mazinās iegaišināšanu. Lai padarīt virsmu vēl gaišāku, baltāku, Classic BaseOil white 
baltā eļļa vai Classic BaseOil naturalwhite var tikt izmantoti kā grunts. Arī AquaSeal FlexPrimer var izmantot kā grunti. Tādējādi var panākt dažādas 
toņu nianses. 
Žūšana: Mēs iesakām klāt vienu kārtiņu dienā, lai kokam ir pietiekami daudz laika atdot uzņemto ūdeni atpakaļ. Normālā klimatā 23ºC / 50% mitruma: 
apmēram 120 minūtes, virsmu var slīpēt un pa virsmu var uzmanīgi staigāt pēc apmēram 3-4 h. Pie nepietiekamas ventilācijas, zemākas temperatūras, 
augstāka relatīvā gaisa mitruma vai biezākas lakas kārtas žūšanas laiks var ievērojami palielināties. Normālos apstākļos virsmu drīkst noslogot jau pēc 
24h. Pēc pēdējās lakas kārtas uz virsmas neklāt paklājus un kopšanas līdzekļus vēl 7 dienas. 
Patēriņš: Atkarībā no virsmas un pielietošanas metodes: viena lakas kārta ar špakteļlāpstiņu: apmēram 30 ml uz 1 m², respektīvi 30 m² ar 1 litru. Viena 
lakas kārta ar lakas rullīti: apmēram 100 ml uz 1 m², respektīvi 10 m² ar 1 litru. 
Uzglabāšana un transportēšana: Oriģināls, neatvērts iepakojums ir uzglabājams vismaz 12 mēnešus, nodrošinot, ka produkts tiek transportēts un 
uzglabāts vēsā un sausā vietā, sargājot no sasalšanas.  
Industriāli apstrādāta gatavā parketa pārlakošana: AquaSeal 2K-PU lakai ir laba saķere ar daudzu ražotāju gatavo parketu, taču tirgū atrodas 
daudzveidīgs produktu klāsts, tāpēc šo apgalvojumu nevarēs attiecināt uz pilnīgi visu ražotāju produkciju. Būtu nepieciešams izmēģināt lakas saķeri 
tieši uz apstrādei paredzētā parketa. Mūsu pētījumos labs rezultāts tika sasniegts, pielietojot sekojošu tehnoloģiju: pirms lakošanas virsmu attīrīt ar 
Brilliance Cleaner L94 tīrīšanas līdzekli; kārtīgi izmazgāt ar tīru, mitru lupatu; pēc nožūšanas pamatīgi nopulēt ar 120 sietu. Ievērot BergerSeidle 
tehnisko informācijas lapu Nr 05. Iepakojums: 1,65l, 5,5l. 
Uzmanību! Pirms šī produkta apstrādes, lūdzu, izlasiet uzmanīgi norādījumus par produkta lietošanu. Šis Berger-Seidle produkts ir paredzēts 

profesionāli kvalificētas personas lietošanai. Visas ar produktu saistītās darbības tiek veiktas 

saskaņā profesionāli kvalificētās personas, tas ir grīdas meistara, prasmēm un profesijas likumiem, 

izmantojamās tehnikas tehnisko stāvokli, valstī, kurā tiek lietots atbilstošais produkts, spēkā 

esošajiem standartiem un noteikumiem. Ir jāievēro DIN 18356 specifikācija "Parketa un koka bruģis" 

un DIN 18365 specifikācija "Grīdas segumu apstrādes darbi", instrukcijas un BergerSeidle ieteiktā 

specializētā informācija saskaņā ar vācu normām, TKB, BEB, CTA un BVPF-Federatīvās 

asociācijas instrukcijas par parketu un grīdas tehniku. Uzmanību! Grīdas meistaram ir pienākums 

informēt klientu par pareizu grīdas kopšanu un tīrīšanu turpmāk. Ja produkts netiek lietots pēc 

BergerSeidle instrukcijām, ieteikumiem, noteikumiem, tad šāda lietošana tiek uzskatīta par 

nepareizu, par ko ir atbildīgs produkta lietotājs, grīdas meistars un tādējādi izslēdz BergerSeidle 

garantijas saistības un atbildību. 

Papildus informācijas: Sekojošas rubrikas ir uzskatāmas par šīs instrukcijas sastāvdaļām: 
“Vispārīgie norādījumi par parketa apstrādes produktiem”; 
“Eļļotas un lakotas grīdas kopšana”; Drošības datu lapa.    
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