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

Classic 100ProOil – eļļa ar vasku virsmām ar ļoti lielu slodzi 
 
Apraksts: Classic 100ProOil ir videi draudzīga, eļļu/vasku bāzes eļļa, kas paredzēta parketa dziļai impregnēšanai. Satur 100% 
cietās vielas, tāpēc Classic 100ProOil ieņem vadošo pozīciju. Produkts ir uz rafinētu eļļu un vasku bāzes. Tonēšana ir 
iespējama, klājot pirmajā kārtā Classic BaseOil (lūdzu iepazīties ar produkta tehnisko instrukciju), uzklājot finiša kārtā Classic 
100ProOil.  
 

Sertifikāti, atļaujas: Giscode: Ö10+; AbZ-Nr.: Z-157.10-48; DIN EN 71-3: droša bērnu rotaļlietām; DIN 53160: izturīga pret 
siekalām un sviedriem; DIN 51130/DGVU 108-003 / pretslīdes klase: R9, R10. 
 

Spīdums: Eļļas spīduma pakāpe ir atkarīga no virsmas slīpējuma, klāšanas tehnikas un nākamā klājuma. Pēc pulēšanas 
virsma paliek zīdaini matēta. Ar nākamajām kārtām un kopšanas līdzekļu palīdzību var panākt lielāku spīdumu. 
 

Uzmanību! Ar produktu piesūcinātās lupatas, filčus un citus instrumentus jāievieto slēgtā traukā. Eļļas un vaski, savienojumā ar slīpējuma putekļiem, 
audumu un tamlīdzīgiem materiāliem var pašaizdegties, tiem jābūt saslapinātiem ūdenī un ievietotiem slēgtā spainī, respektīvi, no tiem ir jāatbrīvojas 
saskaņā ar uguns aizsardzības noteikumiem. Produkts pats no sevis nevar pašaizdegties. Lūgums ievērot Berger-Seidle tehnisko informācijas lapu Nr. 
17! Arī strādājot ar materiāliem, kuru sastāvā ir maznozīmīgs kaitīgo vielu daudzums, nepieciešams ievērot vispārpieņemtos darba aizsardzības 
noteikumus. Produktu glabāt bērniem nepieejamā vietā. 

 
Lietošana: Tikai profesionālam pielietojumam! Apstrādes apstākļiem jāatbilst DIN 18356. Ja ir vajadzība, Classic 100ProOil var 
sajaukt ar tonēto ClassicBaseOiL Color. Oksidatīvās eļļu/vasku žūšanas laikā izdalās netipiska smarža, kas pēc dažām dienām 
pazūd. Saskarē ar silāna līmi, eļļas/vaski nežūst droši (lūgums ievērot Berger-Seidle tehnisko instrukciju Nr. 21). Slīpējumam 
jābūt vienmērīgam, kvalitatīvam, bez kļūdām. Ja nepieciešams, virsmu špaktelē ar AquaSeal Pafuki, AquaSeal PafukiPulver vai 
PafukiSuper. Classic 100ProOil tiek uzklāta ar špakteļlāpstiņu. Pēc uzšpaktelētās eļļas kārtiņas seko liekās, neiesūkušās eļļas, 
noņemšana un pulēšana ar viendiska pulējamo mašīnu. Katrā gadījumā ir jāizvairās no kārtiņas veidošanās – tas nozīmē, ka 
liekā, kokā neiesūkusies eļļa jānoņem pilnībā. Tā saucamās “Spraugu svīšanas” gadījumā, virsmu labāk nopulēt vēlreiz pēc 
apmēram 1 h. Stipri uzsūcošiem kokiem, pēc nožūšanas, ieteicams uzklāt otru kārtiņu. Otrajā kārtā eļļas patēriņš būs ieverojami 
mazāks. Pievienojot eļļai reaktīvo vielu Classic Plus attiecībā 10:1, žūšanas laiks tiek ievērojami samazināts, uzlabota 
sacietēšana, izturība, bloķēšanas pretestība. Nejaukt šos divus produktus kopā vairāk, nekā 2 h laikā var izlietot. Instrumentu 
tīrīšana – ar Brilliance Cleaner L91 KH-Verdünnung. Šķīdināšana: Ja ir vajadzība, eļļu var šķīdināt ar Brilliance Cleaner L91 
KH-Verdünnung. 
 

Žūšanas laiks: Pie 23º / 50% relatīvā gaisa mitruma, apmēram pēc 10-12 h pa virsmu var uzmanīgi staigāt, pēc apmēram 24 h eļļu drīkst apstrādāt 
tālāk. Ja koksne satur vielas, kas aizkavē žūšanas procesu, telpā ir slikta ventilācija, zemāka temperatūra, cits relatīvais gaisa mitrums vai eļļa ir 
uzklāta pārāk biezā kārtā, žūšanas laiks var palielināties. Pirmās 8-14 dienas pret grīdu izturēties saudzīgi, mehāniski nenoslogot virsmu, uz virsmas 
neklāt paklājus un kopšanas līdzekļus, izmantot tikai sauso tīrīšanu.  
 

Patēriņš: Atkarībā no koka uzsūktspējas, slīpējuma un uzklāšanas veida. Piemēram, ozolam, ar nosacījumu, ka spraugas ir aizšpaktelētas, pirmajā 
kārtiņā, apmēram, 30-50 ml/m², respektīvi, 20-33 m²/l. Ar katru nākamo kārtiņu patēriņš kļūst ievērojami mazāks. Ļoti sausiem, uzsūktspējīgiem, ar 
daudzām un lielām spraugām, kokiem patēriņš būs ievērojami lielāks.  
 

Transportēšana un uzglabāšana: Transportēt vēsumā un sausu. Neatvērtā, oriģinālā iepakojumā uzglabājama vismaz 24 mēnešus. Atvērtos 
iepakojumus cieši aizvērt, jo gaisa ietekmē materiāls sacietē. Ja, atverot iepakojumu, no augšas ir izveidojusies ādiņa, to uzmanīgi noņemiet, eļļu 
samaisiet, un produkts ir lietojams atkal. Virsmas ar lielām spraugām nevajadzētu apstrādāt ar Classic 100ProOil, jo ļoti daudz eļļas tiks iešpaktelētas 
spraugās.  

 

Iepakojums: 0,125l, 1l, 5l .  
 

Kopšana, tīrīšana: koka grīdas, apstrādātas ar Classic 100ProOil, kopt un tīrīt saskaņā ar instrukciju “Eļļotas un lakotas grīdas kopšana”.  
 
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 Berger-Seidle 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 Berger-Seidle instrukcijām, 

ieteikumiem, noteikumiem, tad šāda lietošana tiek uzskatīta par nepareizu, par ko ir atbildīgs produkta lietotājs, grīdas 

meistars un tādējādi izslēdz Berger-Seidle garantijas saistības un atbildību. Papildus informācija: 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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