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AquaSeal FireStop – degšanu kavējoša gruntslaka  
 
Apraksts: AquaSeal FireStop ir 3-komponentu gruntslaka uz ūdens un polieuretāna bāzes. Gruntslaka ir degšanu kavējoša, ar augstu nodilum un 
ķimisko izturību, kas piemērota parketam un koka virsmām ar ļoti lielu slodzi. AquaSeal FireStop  tiek lietota kā gruntslaka, kuras turpmākajai apstrādei 
piemēro AquaSeal 2K-PU laku.  
 
Sertifikāti, atļaujas: Giskods W3/DD+; AbZ-Nr. Z-157.10-47; DIN EN 13501-1 / uguns drošība + dūmu attīstība: klasse Cfl-S1uz ozola. 
 
 
Lietošana: ja izvēle krīt uz tonētu virsmu, tad pirms AquaSeal FireStop uzklāšanas  
virsmu var ietonēt ar Classic BaseOil tonēto eļļu. Tieši pirms lietošanas, gruntslaku 
sajaukt sekojošās proporcijās: 
 

     10 daļas  AquaSeal Fire Stop grunts 
      2 daļas  AquaSeal Fire Stop Add papildviela 
      1 daļa AquaSeal Fire Stop Härter cietinātājs 
 

 
Grunslakas sajaukšanai izmantojiet mērspaini Mix Box vai produkta oriģinālo iepakojumu. Maisījuma attiecība 10:2:1. AquaSeal Fire Stop gruntslakai 
pievieno AquaSeal Fire Stop Add papildvielu un kārtīgi izmaisa. Pēc tam pievieno AquaSeal  Fire Stop Härter cietinātāju. Pēc cietinātāja 
pievienošanas, kārtīgi izmaisa. Vienmēr sajauciet uzklāšanai nepieciešamo gruntslakas daudzumu. Gatavo maisījumu ir jāizlieto 2 h laikā. No gatavā 
maisījuma izgaro oglekļa dioksīds (CO2), tāpēc, lai izvairītos no eksplozijas, iepakojums nedrīkst būt cieši aiztaisīts. Grunslaku klāj 2 kārtās ar lakas 
rullīti vai otu un pārlako ar AquaSeal  2K-PU laku. Problemātiskiem koku veidiem, tādiem kā dižskabārdis, kļava un osis, nevajadzētu gruntslaku klāt ar 
otu, bet tikai ar lakas rullīti. 
 
Piezīme: Atšķirībā no tradicionālajām, šķīdinātāju bāzes grunslakām, AquaSeal Fire Stop ir jāklāj vienmērīgā, biezā kārtā. AquaSeal produktus 
nevajadzētu klāt plāni un pārmērīgi izrullēt.  
 
Žūšana: Lai izvairītos no koka uzbriešanas, mēs iesakām, vienas dienas laikā, ar lakas rullīti, klāt tikai vienu gruntslakas kārtu, ļaujot izgarot ūdenim, 
kas iesūcies kokā. Apmēram pēc 3-4 h, gruntslaku var slīpēt, kā arī pa to var uzmanīgi staigāt (normālā klimatā 23ºC / 50% relatīvā gaisa mitruma). Pie 
nepietiekamas ventilācijas, zemākas temperatūras, augstāka relatīvā gaisa mitruma vai biezākas gruntslakas kārtas, žūšanas laiks var ievērojami 
palielināties. Pēc pēdējās lakas kārtas uz virsmas neklāt paklājus un kopšanas līdzekļus vēl 8-14 dienas. 
 
Patēriņš: Atkarībā no virsmas un uzklāšanas veida: viena kārta 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. Sargāt no sala. Iepakojums: 6.5 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 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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