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  תיאור 

  חדירה מספק  גבוהה, מוצקים  תכולת   בעל , לפרקט  שמן
    .טבעיים  עמידים  שמנים של עמוקה 
  גוונים  גרסת  גם  קיימת   השקוף,  הטבעי  לשמן  בנוסף

    לרצפה.  ייחודי מראה ים המעניק
  הבאים:  מהמוצרים  אחד בכל השמן את  לצפות גם   אפשר

  
AquaSeal® 2KPU 
AquaSeal® CeramicStar 
AquaSeal® GreenStar 
AquaSeal® EcoGold 
LT-Export Extra 
Classic HardOil 

.    
  (נקבוביות טבעי,  העץ מראה את  לשמר ורוצים   במידה

  או , שניה כשכבה  במוצר שוב   להשתמש ניתן  , פתוחות) 
    . 100ProOil Classic  בשמן להשתמש   לחילופין

  
    ואישורים   תעודות

 
Giscode:  Ö10+ (Classic BaseOil) 
Giscode:  Ö40  (Classic BaseOil Color) 
Giscode:  Ö60  (KG40874, KG40886,  
   KG40460, KG40819) 
AbZ-Nr.  Z-157.10-48 
DIN EN 71-3: Safety of toys 
  (Classic BaseOil + Classic BaseOil 
Color) 
DIN 53160:  Saliva and perspiration authenticy 
  (Classic BaseOil) 
DIN 51130/DGVU 108-003 / Slip resistance: 
R9 
R10  
R11 
 

  ברק  דרגת 
  העבודה  שיטת ב  בליטוש, תלויה המשטח  של הברק  מידת

  עם  השמן  יישום   לאחר המיושמות.  השכבות  פר סובמ
  של נוספות  שכבות .משי -מט  מראה מתקבל באפר

BaseOil Classic  את  עלות הל  יכולים  תחזוקה ומוצרי  
  הברק.  רמת

  
  הערה
  וסמרטוטים  פדים במטליות, השימוש  בסיום - 

  מים  במעט  אותם  להרטיב  יש  בשמן, ספוגים
   לפנות  או למבנה! מחוץ  סגור  במיכל   מורשול

  המוצר  עצמית! להצתה  סכנה יש  -  בטוחה   בצורה
  במידע לעיין  יש  אוטומטית. נדלק  אינו   כשלעצמו

 .No 17 המיוחד! הטכני

 
 
  ומשתמשים  צבעוניים  שמנים עם עובדים   כאשר - 

  יהיה  שהחומר   להקפיד יש  אחת,  מפחית  ביותר
   יצור. סדרת  המאות

  בעזרת  המוצר  את  לדלל ניתן  הצורך,  במידת  - 
-KH L91 Cleaner Brilliance  (מדלל) 

 מוש. שי לפני  היטב  לערבב   יש - 
DIN  להנחיות להתאים  צריכים  היישום תנאי - 

18356 . 
  לאפשר  ובכך  הגוונים כל את  לערבב   ניתן - 

 . (ייחודית) אינדיבידואלית   צבע התאמת
  ניראה" "בלתי  גימור  מראה  להשגת  - 

)nonvisible(  הגוון  BaseOil Classic
NaturalWhite בינוניים לגוונים   במיוחד מתאים  

  כדי אורן. למשל  בהירים ועצים   אלון  כמו חום   של
  להכין מומלץ אחרים,  בעצים  כזה מראה להשיג
   גוון. דוגמת 

Natural   הגוונים:  את  לערבב  יש זו למטרה       
     White    עם  יחד Colorless   

   ערבוב   או השילוב  בהירים, בעצים 
  יכול   eNaturalWhit colorless// eWhit    בין
    .הרצויה לתוצאה  להוביל   גם

  אם  למשל,   הצהבה. למניעת   במיוחד  שימושי
 מייפל.  עץ על   במוצר משתמשים 

  יתכן  מים,  בסיס על לכהב  השמן  את מצפים  אם - 
  מעלה יידחף  חיבוריםב התייבש שלא  שמן  שמעט
  כתוצאה  שנגרם   לחץ בעקבות  לפרקט 

  יש   אלו  שמן  טיפות  . מים  מלכה עץ ה מהתפשטות
   . הלכה שכבות  בין   ליטוש  בזמן להסיר 

  יכול באוויר  החמצן בעזרת  השמן ייבוש תהליך  - 
  בצורה  ופוחת  שהולך מסוים,  לריח  לגרום

 . ימים  מספר  בתוך  משמעותית
  על גם  אפשרית  מים -שמן  מערכת כללי, באופן  - 

  יש הגדול,  מספרם בגלל אבל  אקזוטיים,  עצים 
  שלנו הטכנית ההנדסה מחלקת עם  קשר  ליצור

 . בדיקה  משטח ולבצע
  

  יישום 
  

  ללא  , אחיד ראות י לה חייב  הפרקט  טוש לי  - 
  וסדקים   מרווחים  למילוי  . ליטוש  סימניו שגיאות 

  -ב  או   Pafuki- ב  להשתמש   יש  , מ"מ 1 עד   של
 PafukiPulver   

  כולו  המשטח את מעט להרטיב  יש   השימון, לפני - 
  זה  תהליך(  להתייבש לרצפה   לתת  יש במים. 
  השמן  את  מכן  לאחר מצפים  כאשר  במיוחד חובה

 . מים)  בסיס  על בלכות 
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  מיקרופייבר  רולר  בעזרת  ליישם  ניתן השמן  את - 
  או  , חלק שפכטל/ קצרות  שערות עם

Applicator ElasticPluse .   
  שהפרקט   לנקודה  עד מלאה ספיגה   להשיג  יש - 

   יותר.  לספוג   מסוגל ואינו בשמן  רווי 
   . שעה כחצי בעץ להיספג  לשמן  לאפשר  יש - 
  מסוגל אינו  והעץ  נספג, והשמן  שחיכינו  לאחר  - 

  לחלוטין.   השמן עודפי את  להסיר  יש   ,יותר   לספוג
  פד עם  באפר במכונת  להשתמש ניתן  זה  לצורך

  מקרה בשום  שמן עודפי להשאיר  אין  . לבן  או  חום
  עודפים  להסיר  יש  השמן!  עם  שכבות לבנות   ואין

  במטליות  להיעזר אפשר   צריך  אם  לחלוטין!
  לנגב   יש ופינות היקפים הבאפר,  תחת מיוחדות

  של במקרה . יבשות  בד מטליות  בעזרת  ידנית
  עולות שמן (טיפות החיבורים,  "הזעת" 

  לחזור  יש הבאפר)  מחום כתוצאה מהחיבורים
  שעה. לאחר  אבל  באפרב  ההרצפ את   שוב לנגב ו

  נוספת,  שכבה יישם ל  ניתן  לילה,   ייבוש לאחר 
  מקרה  בכל  העץ.  של הספיגה שר ו בכ תלוי 

  השנייה  בשכבה חומר  פחות תספוג הרצפה
 הקודמת.  לשכבה  בהשוואה

 Classic - מגוון בשמן   שמשתמשיםמ  אשרכ - 
Color BaseOil וגמאות ד  עם  לוח להכין   מומלץ.  

  עץ, ב  מאד התלוי והאחידות הצבע  השפעות 
 עבודה.  טכניקת בו  , ליטושב

  התוסף באמצעות  הייבוש זמן את  להפחית   ניתן - 
  ביחס  אותו   להוסיף  יש  . Plus Classic   האקטיבי

  טח שהמ ועמידות מתקצר  הייבוש זמן  .1:10 של
  בתוסף השימוש   .משתפרת  וכתמים   לשחיקה

   ואפור. לבן   גווניב  במיוחד מומלץ
  שאפשר  ממה  יותר   חומר כמות  לערבב אין  - 

 בשעתיים.  להשתמש 
  ייבוש 

  באוויר  לחות    50% עם    צלסיוס 23°-של אקלים   בתנאי
  לאחר בעדינות   ללטש  או בזהירות המשטח  על ללכת   ניתן
  סוגי   .שעות  24  לאחר נוסף  לציפוי   ניתן המשטח .שעות 12
  נמוכות,  טמפרטורות , בחדר וורוריהא  טיב , שומניים עץ

  את  לעכב   עלולים  מספיק, נוגב שלא  משטח או  גבוה לחות 
  במיוחד  רב  משקל  לכך  לתת  יש  משמעותי.  באופן הייבוש
  של   נוספת בשכבה  הפרקט את  לצפות מתכוונים  כאשר
  אם  לבדוק  יש  הנוספת,  השכבה יישום לפני  לכה.  מוצרי 
  אין ). לבן  בד  או   נייר בעזרת למשל:(  לגמרי! יבש  השמן

  למרוח  או  בשטיחים   לכסות מים, ל הרצפה  את לחשוף
  ימים.  14-8 במשך  תחזוקה מוצרי 

  
  כיסוי  כושר
  גרם/מ"ר  50-20 - כ ,התקנהבו עץ ה סוג ב  בליטוש,  תלוי 

  . סגורים החיבורים  כאשר ,הראשונה בשכבה אלון לפרקט 
  . שמן פחות  צריך  הנוספות השכבות עבור 

  הרבה עם  פרקט ,המון  שסופגים  כאלו  או יבשים  עצים 
  במידה הצריכה את  להגדיל   םיי עשו , פאזותו חיבורים 
  ניכרת. 

  
    אחסון/הובלה 

  מינימום  נם הי נפתחה שלא   מקורית אריזה של   מדףה חיי
  קריר  במקום  ואוחסן הועבר   שהחומר בתנאי   ,חודשים  24

   . קפיאה מפני  המוגן ויבש 
  פחים  היטב  לסגור   יש אוויר.   עם במגע   מתקשה החומר

  האפשרית.  הקליפה את  להסיר  יש    .פתוחים 
 

  שימוש.  לפני  בקפידה  המוצר הוראות  את לקרוא  יש
  ידי  על מיושם  להיות  חייב  Seidle-Bergerתוצרת  המוצר

  לו.   מיועד  זה מדריך  אשר   פרקטים, להרכבת מוסמך  אדם
  נדרטיםטהס לכללי  בהתאם יבוצע   במוצר השימוש 

  יש  במוצר.   שימוש  נעשה שבה  במדינה  החלים המקצועיים 
  - מפרט על   להקפיד

  "paving wood and "Parquet 18356 DIN, DIN
work "Flooring 18365של טכני מידע  גיליונות- ”ו   
CTA the BEB, the TKB  ו --BVPF the 

Fußbodentechnik & Parkett Bundesverband.    
  כל  המוצר. את  טפחלו  לנקות  כיצד הלקוח את ליידע  יש

  לא כיישום  נחשב  להוראות  תואם  שלא  במוצר שימוש 
  מדריך של להוראות   ציות ואי   במוצר  תקין  לא   שימוש תקין. 

  לפני  היצרן. אחריותב  ולא משתמש ה באחריות  הינו זה
  לשימוש ים יהכלל  התנאים  את לבדוק   יש במוצר,  השימוש 

  ומקצועית.   תקינה בצורה במוצר 
  

  נוספות  הפניות
  הבאים:  הטכניים הנתונים דפי ב  לעיין   יש

  . פרקט לרצפות  גימור  במוצרי לשימוש   כלליות הוראות  -
    .גמורות/משומנות  רצפות   של ותחזוקה ניקוי  -
   (MSDS)ובטיחות   זיהוי הוראות  -
  

  לכה  ובין  שמן  ת מבוסס גוון  מערכת בין שהשילוב  לב  שימו 
  המערכת . טכנולוגית מבחינה תובעני  מים,  בסיס  על 

  . לכה שמורחים  לפני   מספיק יבש השמן  אם  רק   תעבוד
  שבזמן ו  , מתאימים הסביבה שתנאי  לוודא  חשוב לכן, 

  חמצן  אספקת ב  ,באוורור  בטמפרטורה,  סטיות אין  היישום 
Classic  של  הייבוש זמן את  לעכב  עלוליםה , ולחות

BaseOil. לגרום עלול   הדבר  ,קיצוניים   במקרים  
  כך  על להקפיד  יש   לכן  .שמעל  הלכה שכבת  התקלפות ל

  והביצוע.  התכנון במהלך
  פועלים  אם אבל  פיהם על  לעבוד  רבות  דרכים שיש   כמובן

  , הבטוח" "בצד  היות ל  בכדיו  , זה בקובץ ההוראות פי על 
  עבודה  תהליך של   מפורטות המלצות כאן  מספקים  אנו

    רבועים.  מטרים  אלפי בעשרות תוצאות  שהשיג  מוכח
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  על   אישור קבל לו  גוון  וגמתד לוח   תמיד  להכין   יש . 1
  על ). גוון ל  (רעיונות  הסופי  הלקוח ידי על  גוון ה

  וכו')  מייפל  אורן , בוק (אלון,   שונים עץ  סוגי
  אחד:  כלל  להיות חייב  אחרת.  נראים גוונים ה

  גוון  על   הסופי הלקוח אישור את  לבקש   תמיד
  עלול הסופי  שהמראה בפניו   לציין  יש הצבע! 
  עבודהב  תלוי   , מהדוגמה שונה  טיפה להיות 

  גדול.   משטחב
  

 ליטוש  . 2
  בשמן 120 או בשמן 100 גרעין עד   ללטש  יש

  בגרעין  רשת עם לבצע אחרון  הליטוש  את  , מגוון
  נשארת  הליטוש שרשת לוודא   יש  . 120/100

  אין  להחליף!   יש ,נשחקת  שהרשת ברגע  ,. חדה
  רוצים  אם במיוחד חשוב  העץ!. את  להבריק 

  מים.  בסיס  על גימור של  נוספת שכבה  ליישם
  המילוי  חומרי  שארית  את  ללטש  יש   תמיד

  השאריות  .הישנה הלכה שאריות   ואת לסדקים 
  נקי  מעץ  שונה בצורה השמן  את  ות סופג באזור 
  להוביל השיכול בגוון סטייה תופיע  האזור  ובאותו 

  . כולה בעבודה רצויה  לא לתוצאה
  

   במים  העץ את  הרטיבו  . 3
  הספוג  במטלית העץ רצפת  את    הרטיבל  יש

  לח. יהיה  שטחמהמ 100%ש  חשוב במים. 
  משאר  יותר בהירים   ייראו לחים   היו לא ש  אזורים
  שמוביל  דבר   , כולה העבודה בסיום  הרצפה
  על השפעה  אין   המים  לכמות  נוספת.  לעבודה

  מתייבש  המשטח אשר עד   להמתין יש   .הגוון 
  וייראו  שמןה את  יספגו  לא רטובים  אזורים  . לגמרי
  הרטבתב היתרון . יותר שספגו  מאזורים  שונה

  הגוון מתחזקת, הספיגה  השימון: לפני  הפרקט
  הליטוש וסימני ואינטנסיבי  אחיד  מראה  יוצר 

  אם  חזקים. פחות  נראים ,ויש  במידה (שגיאות) 
  את  הרטיב ל יש  עדיין   מידי, עשיר נראה הצבע

BaseOil Classic   רבב לע   אפשר אבל  ,העץ
Color  עם Colorless BaseOil Classic    

    הצבע.   עוצמת   את  להפחית מנת על 
  

 השמן  יישום . 4
    וערב" "שתי  חלק   שפכטל עם השמן  את  יישמו 

  נספג לא כבר  שהשמן כלומר ( רווי,   עץהש  עד
  לשמן   הניחו   . מט)  ראה ני לא   והפרקט יותר 

  את  והסירו  נגבו .שעה  חצי כחצי במשך להיספג 
  ובהיקפים , חום/לבן ופד  באפר   עם  השמן עודפי

  אין   נקי.  סמרטוט או   כותנה מטלית בעזרת 
  לקחת  יש   היטב! נוגבו שלא שמן   עודפי  להשאיר
  רבים וחיבורים  פאזות  עם  בפרקט  כי בחשבון
  תעלה.  השמן צריכת

  

  ייבוש  . 5
  שממשיכים לפני  הייבוש זמני על  להקפיד  יש  

  24 לפחות   להמתין  יש כלומר  העבודה, בהמשך
 .יחסית  לחות   50%צלזיוס/ מעלות 23-ב  שעות 
  ה גבוה  ולחות  יותר נמוכות  טמפרטורות לב:  שימו 
  יש  המלצה: הייבוש.  זמני  את  לעכב עלולים  יותר 

  ), זגן מ (לדוגמא  יםטוב ואוורור  חימום עם  לעבוד 
  יותר נמוכות  שהקומות ככל חמות.  בעונות  גם

  יותר גבוה   לחות  יש ראשונה) קומה  (מרתף, 
  לפני  מקרה,   בכל יותר.  גבוהים  ממקומות 

  בדיקה ה יבש.  שהמשטח לוודא   יש  שממשיכים 
  או וטיש  נייר עם  בעדינות   לשפשף יש   פשוטה:
  אוורור ללא   נסתרות  פינות מיני בכל  לבנה  מטלית
  . יבשים!  נותרים המטלית או  שהנייר   ולבדוק

      
  :מעשי   מניסיון  נוספות  המלצות   .6 
  

  נורמלי  זה  -  ,מים  בסיס  על   בלכה  מצפים כאשר
  , והתפשטותו העץ  על  המים  השפעת בעקבותש

  יידחף  , התייבש לא  שעדיין  , שבחיבורים השמן
  אלו  שמן טיפות להסיר יש  מהחיבורים.  החוצה
  . השכבות)  בין   (ליטוש הלכה  את מלטשים כאשר

  של הראשונה השכבה את  כשמורחים  המלצה: -
  עשירה  שכבה  למרוח  יש מים,  בסיס  שעל הלכה
  העץ  דרך ללטש  אין   לליטוש.  חומר מספיק  שיהיה

  מים בסיס  על לכה  של שנייה  שכבה  למרוח   ואין
  המים  את  לנדף  יספיק  שהעץ  כדי ,י ימד  מוקדם 

  .שנספגו 
  
  השמן מריחת לאחר   הראשונים  שבשבועות  יתכן -

  השמן יותר, גבוה לחות   בעקבות העץ,  רצפת  על 
  בתוסף להשתמש   יש  צה: המל מהחיבורים. יצא

  הזמן.  את  לקצר  בכדי   lassicPlusC  השמן
  אוויר ל  בחשיפה  להתקשות יכולים  צמחיים  שמנים
  .יותר  ת איטי החמצן צריכת בחיבורים  וחמצן. 

  
  בעזרת (  השמן  ניגוב על שוב  לחזור  שיש יתכן -

  השמן  שלעיתים  מפני ,שעות  4-3 לאחר  באפר) 
  חום  בגלל   מהנקבוביות החוצה להידחף  ממשיך
  .הראשונה בפעם  הבאפר וחיכוך 

  
  אין   ,לשימון   ומוכן התייבש ,במים   שהורטב פרקט -

  כהים!  או   כבדים חפצים עם  לגרור   או ללחוץ
  מריחת  לאחר רק  בהמשך  יתגלו   אלו  סימנים
  של  גלגלים   או  ברכיים ממגיני  לחץ  למשל ! השמן
  והייבוש ההרטבה לאחר   מומלץ לכן  .רהבאפ
  זמן חשוף  להשאירו  ולא  מייד הפרקט  את  לשמן 

  רב. 
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  מהווים , המשטח על   שמן  ושאריות  ,נקי  לא   ניגוב-
  לשפשף   יש זה,כ במקרה . ובתוצאה  בעבודה פגם
  בהקדם  (ירוק/שחור)  פדו  באפר עם  שוב 

  .האפשרי 
  
  בסיס שמן של  נוספת  דקה שכבה ליישם יש -

  של   במקרים  .באפר עם  נותבעדי נגב ול קלאסי 
     גבוה  שמן  צריכת

  
  יש לבנים, או  אפורים  צבעים  של במקרה-

   .ClassicPlusבתוסף להשתמש 
  
  בשכבות השמן  את  לצפות  ומתכוונים במידה -

  לשמן:  בתוסף  תמיד להשתמש  יש  ,לכה
ClassicPlus.   

  ומוכן  מספיק  יבש השמן אם דוקלב   מנת על-
  או   טישו נייר  בעדינות לשפשף   יש לכה, ב  לציפוי

  בחדר  קרות  פינות ב  לבנה  מטלית
  לחמם  צורך ויהיה  תכןי  יותר. איטי   הייבוש שם
  החדר.  את
  חשש  יש   כאשר  בלכה   הרצפה את  לצפות אין 

  להתייבש   לחומר תנו ←  יבש  מספיק לא   שהשמן
  ליקויי   . כראוי יבש  שהמשטח  עד   לחכות ויש 

  הוכחה הם כך,  אחר  שמתגלים בלכה הדבקות
  . כראוי   התייבש לא   שהחומר ברורה 

  
  גוון  לקבל   כדי שונים בסיס  שמני  כשמערבבים -

  את  ולרשום   שקלבמ  להשתמש   מומלץ אחר,  צבע
  .הערבוב  יחס

  
  בסיס  שמן   מערבבים : מרווחים עם  פרקט  לוחות -

 KH L91 Cleaner Brilliance-עם  קלאסי 
 (10:1) Verdünnungבעזרת ומורחים  

  מידי  יותר  שלא כך  הקרש בכיוון  מברשת/רולר 
  לפני  קצת  ממתינים  .החיבורים  לתוך ישקע   חומר
  חוזרים  .להיספג  לשמן  נותנים הבאפר עם  ניגוב 

  . באפר עם   ומנגבים  ממתינים שוב, הפעולה על 
  
  אבקה   עם שמן  ערבבל  אפשרי  : וחורים סדקים -

  את  ולמלא ) TRIO מ (לדוגמה   מהליטוש דקה
  ללקוח  להסביר  יש  זה,  במקרה   .החריצים 
  של  וריח  יותר  רב לזמן  אלסטית שאר י ת שהמסה

    .ויפחת   שילך מה,  זמן  בחדר יישאר   שמן
  
  : שנבדקו  כיסוי  כושר נתוני מספר להלן-

       : 120 בגרעין  ליטוש  :פאזה  ללא  אלון,  פרקט
  .שפכטל  עם  אחת   שכבה גרם/מ"ר,  20

  
    : 120 בגרעין  ליטוש  ,פאזות  ללא  , בוק  פרקט

  .שפכטל עם  שכבה  1.5 גרם/מ"ר;50-40 

  
  ליטוש  בינוני:  מיון  דרגת  תעשייתי,  אלון   פרקט
  עם שכבות  2  גרם/מ"ר;    90   : 120 בגרעין 

  .שפכטל
  

          120 בגרעין ליטוש גושני   בוק  פרקט
  .שפכטל  עם  תושכב  3 גרם/מ"ר;110

  
  שמלוטש  עץ  משטח בכל  בשמן  להשתמש ניתן -

  וכו').  פאנלים  ריהוט,  (כגון: כראוי 
  

  


