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SolvSeal Uno - 2-komponentu poliuretāna laka  
 

Apraksts: SolvSeal Uno ir šķīdinātāju bāzes, 2-komponentu laka, kuras sastāvā ir augstas kvalitātes, 
neapstrādāts poliuretāns. Laka paredzēta parketam un citām koka virsmām. SolvSeal Uno var tikt uzklāts 
divās kārtās, ja virsma pirms tam tiek gruntēta, vai trīs kārtās bez gruntēšanas. Kopā ar SolvSeal FK-Gelb, 
SolvSeal Uno laka var tikt uzklāta arī vienā kārtā, tā ir mūsu, tā saucamā, ātrā nobeiguma sistēma grīdai ar 
mērenu slodzi. Grīdas ar lielu slodzi ir jāapstrādā trīs kārtās. SolvSeal Uno laka nesatur formaldehīdu.  
 
Sertifikāti, atļaujas: DD2.  
 
Spīdums: Laka pieejama pusmatēta un spīdīga. 
 
Lietošana: Laka ir klājama divās vai trīs biezās kārtās ar lakas rullīti. Standarta lakas kārtas biezums, klājot ar AquaSeal lakas rullīti, ir 100-120 ml uz 1 
m². Lai palielinātu lakas kārtas biezumu no 170 ml līdz 300 ml uz 1 m², mēs iesakām izmantot mūsu SolvSeal Uno lakas rullīti. Dēļ lakas teicamās 
nodilumizturības, tiek klātas trīs lakas kārtas (respektīvi, 4 kārtas gadījumā, ja tiek apstrādāta ļoti absorbējoša virsma, piemēram, bērza vai dižskābārža 
koka virsma) grīdai ar intensīvu, līdz pat ar ļoti intensīvu slodzi. Laku kombinējot ar  SolvSeal FK-Gelb ir iespējams klāt vienā kārtā. Kā parasti SolvSeal 
FK-Gelb ir uzklājams krusteniski ar špakteļlāpstiņu un pārlakojams ar laku (apmēram 170-300 ml / m²) apmēram 20-25 min pēc otrās špaktelēšanas 
kārtas. Uzreiz pirms lietošanas, SolvSeal Uno laka uzmanīgi jāsajauc ar SolvSeal Uno cietinātāju (attiecībā 1:1). Maisījums ir jāizlieto 2-3 h laikā.  
Uzmanību: Pēdējai lakas kārtai izmantojiet svaigi sajauktu maisījumu. Eksotiskās koksnes, ar mazām porām vai ļoti eļļainie koku veidi, būtu 
jāimpregnē 1 vai 2 kārtās ar atšķaidītu Uno laku (15-30%). Lai lakas kārtas labāk saliptu savā starpā, vajadzētu veikt starpslīpējumu. Laku neklāt, ja 
virsmas temperatūra ir zem +15ºC. Lakas šķaidīšanai izmantojiet SolvSeal Universal Verdünnung 
 
Žūšana: Normālā klimatā 23ºC / 50% relatīvā gaisa mitruma: klājot ar lakas rullīti (apmēram, 120 ml / m²) apmēram 6-8 h; pielietojot vienas lakas 
kārtas sistēmu (apmēram 190 ml / m²) apmēram 8-12 h. Pēc pēdējās lakas kārtas pa grīdu var uzmanīgi staigāt, nogaidot 24 h žūšanas laiku. Pie 
nepietiekamas ventilācijas, zemākas temperatūras, augstāka relatīvā gaisa mitruma vai biezākas lakas kārtas, žūšanas laiks var ievērojami 
palielināties. Pēc pēdējās lakas kārtas, uz virsmas neklāt paklājus un kopšanas līdzekļus vēl 8-10 dienas. 
 
Patēriņš: Atkarībā no virsmas un pielietošanas metodes: 1 kārta ar lakas rullīti / otu, apmēram, 110-140 ml uz 1 m², respektīvi, 7-9 m² ar 1 litru. 
Pielietojot vienas lakas kārtas sistēmu (ātrā nobeiguma sistēma), apmēram, 170-300 ml  uz 1 m², respektīvi, 3-6 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. 
 
Lietošanas ierobežojumi: Dēļ poliuretāna produktu lielās malu salīmēšanās efekta, SolvSeall Uno nevajadzētu izmantot koka bruģim, dēļiem, 
peldošajām grīdām, plāksnīšu parketam, apsildāmām grīdām, kā arī ne cieši pielīmētam mozaīkas un dēlīšu parketam.  
 
Iepakojums: 10 l.  
 

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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