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

Classic HardOil – cietā vaska eļļa virsmām ar ļoti lielu slodzi 
 

Apraksts: Classic HardOil ir ātri žūstoša, matēta, kārtu veidojoša, dabīga, modificēta cietā vaska eļļa parketa un citu koka 
grīdu impregnēšanai. Klājama divās kartās ar lakas rullīti. Eļļai ir samazināts sānu malu salīmēšanās efekts, tādēļ tā ir 
piemērota arī koka bruģim, šķautņu plāksnīšu parketam, dēļiem un apsildāmajām grīdām. Eļļa atbilst DIN 51130, pretslīdes 
klase R9, R10 un R11. Classic HardOil var tikt izmantota 2-komponentu sistēmā, eļļai pievienojot reaktīvo vielu Classic Plus, 
tādējādi palielinot virsmas nodilumizturību. Pēc eļļas uzklāšanas, kādu laiciņu var saglabāties netipiska smarža, nodrošināt 
labu ventilāciju. 
Sertifikāti, atļaujas: Gicode: Ö60; AbZ-Nr. Z-157.10-149; DIN 51130/DGVU 108-003 / pretslīde R9, R10, R11. 
Drošības pasākumi: Ar eļļu piesūcinātās lupatas, starpplātnes un citi darba instrumenti, kā arī koka slīpējuma putekļi 
savienojumā ar eļļu, žūšanas procesā var oksidēties un izdalīt siltumu, kas var novest pie pašaizdegšanās. Tāpēc tie ir 
jāsaslapina ūdenī un jāizmet ārā vai, nepieciešamības gadījumā, jāuzglabā slēgtā metāla traukā. Pats par sevi produkts 
nevar pašaizdegties. Lūdzu, ievērot Berger-Seidle drošības instrukciju Nr. 17. 
 

Lietošana:  
1. Classic HardOil klāj ar putu veltnīti vai mikrošķiedras lakas rullīti, vai lielo, biezo otu 3 plānās kārtās. Starpslīpējums starp eļļas kārtām nodrošina 

labu vizuālo izskatu. Ja ir pagājušas, kopš uzklāta pēdējā eļļas kārtiņa 15-18 h, obligāti jāveic starpslīpējums, lai nodrošinātu labu eļļas saķeri ar 
virsmu. Pēc 2-3 dienu gaidīšanas, kopš uzklāta eļļas kārtiņa, pēc kārtīga starpslīpējuma, virsmu drīkst pārlakot ar ūdens bāzes laku; 

2. Stipri uzsūcošiem kokiem ieteicams: biezā kārtā uzklāt Classic HardOil ar špakteļlāpstiņu krusteniskā tehnikā vairākkārt. Pēc uzšpaktelētās kārtas 
seko liekās, neiesūkušās eļļas noņemšana un pulēšana ar viendiska pulējamo mašīnu ar Berger AbraPrime Pad zaļo padu. Ideāli, ja eļļu klāj un 
pulē divatā. Izvairīties no pārlieku ilgas gaidīšanas starp špaktelēšanu un pulēšanu. Tā sacamo “Spraugu svīšanas” gadījumos virsmu vēlreiz 
pārpulēt pēc apmēram 1h. Ja virsma nav pietiekami piesūcināta, jāklāj otra kārta tādā pašā uzklāšanas tehnikā. Jārēķinās, ka eļļas patēriņš, klājot 
otro kārtu, būs mazāks. 

 

Papildus informācija: 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. Pievienojot eļļai reaktīvo vielu, noeļļotā virsma var 
tikt pārlakota ar atļautajām ūdens bāzes lakām. Classic HardOil ir laba saķere ar daudzu ražotāju gatavo parketu, kas ir eļļoti ar cietā vaska eļļu, taču 
tirgū atrodas daudzveidīgs produktu klāsts, tāpēc šo apgalvojumu nevarēs attiecināt uz pilnīgi visu ražotāju produkciju. Būtu nepieciešams izmēģināt 
eļļas saķeri tieši uz apstrādei paredzētā parketa. Instrumentu tīrīšana: ar Brilliance Cleaner L91 KH-Verdünnung. Mīkstiem kokiem, tādiem kā egle, 
lapegle vai priede, var izdalīties sveķi, kas var palielināt žūšanas laiku un pasliktināt virsmas vizuālo izskatu. Classic HardOil satur šķīdinātājus, kuri 
viegli šķīdina koka porās un šuvēs esošās vaska paliekas. Tāpēc, īpaši, vecām, vaskotām koka virsmām, tas var ievērojami palielināt žūšanas laiku, 
veidot matētus pleķus un radīt saķeres problēmas (līdz pilnīgai atslāņošanai). Tāpēc, šādos gadījumos, pirmajai eļļas kārtai ir pinībā jāsacietē, kas 
nozīmē, ka virsmai ir jāžūst 2 dienas. Virsmas tonēšana: Koka virsmu var ietonēt vairāk, nekā 50 toņos ar tonēto eļļu Classic BaseOil (Lūdzam 
papildus iepazīties ar produkta tehnisko instrukciju). Pēc tonēšanas virsmu apstrādā 1-2 kārtās ar Classic HardOil cieto eļļu. Kopšana: Tā kā Classic 
HardOil ir kārtiņu veidojoša eļļa, to var kopt ar Brilliance Everclear.  
 

Patēriņš: Atkarībā no virsmas un uzklāšanas veida, ar lakas rullīti vai lielo otu apmēram 40-50 ml/m², respektīvi, 20-25 m²/l, ar špakteļlāpstiņu 
apmēram 30-50 ml/m², respektīvi, 20-33 m²/l. 
Žūšanas laiks: Pie 23ºC / 50% relatīvā gaisa mitruma, apmēram pēc 6-10 h virsmu var apstrādāt tālāk. Vecām, pirms tam ar vasku apstrādātām 
virsmām, žūšanas laiks var ievērojami palielināties. Tādā gadījumā arī otrās kārtas žūšanas laiks būs ilgāks. 
Pirmās 8-14 dienas pret grīdu izturēties saudzīgi, nenoslogot virsmu, uz virsmas neklāt paklājus un kopšanas līdzekļus. Drīkst izmantot tikai sauso 
tīrīšanu.  
Transportēšana un uzglabāšana: Transportēt vēsumā un sausu. Neatvērtā, oriģinālā iepakojumā uzglabājama vismaz 18 mēnešus.  
 

Iepakojums: 1l, 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 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.    

http://www.abschliff.lv/
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