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 תיאור

GreenStar AquaSeal® דו פרמיום לכה מוצר הוא-
 ומציע פוליאוריתן על מבוסס  המוצר עץ.  לרצפות רכיבי
-דו שהמוצר למרות .הגבוה ברמה אוניברסלי יישום
  ₂CO גז פולט לא המוצר המקשיח(, )כולל רכיבי

  זמן לאורך עמיד  המוצר לכך, בנוסף התגובה. במהלך
 והאלסטיות,  המיוחדות לתכונות הודות שעות. 18 של

  עמידות לו ויש שעם. רצפות על במוצר להשתמש ניתן
  כימיקלים.  מפני דופן יוצאת

GreenStar AquaSeal® 51 130 פי על נבדק DIN  
  ,R10 R9  בדירוג החלקהו  התנגדות בדרישות ועומד

  ידי על מוסמכת ספורט לרצפות ההתאמה .R11-ו
EN and 2-18032 DIN  פי על בדיקה תעודת
14909.   

 
 ואישורים  תעודות

 
 

Giscode: W3+ 
Emicode: EC1 
AbZ-Nr.   Z-157.10-47 
DIN 71-3: Safety of toys 
DIN 53160: Saliva and perspiration authenticy 
DIN V 18032-2: Suitability for sports floors 
DIN EN 14904: Suitability for sports floors 
DIN 51130/DGVU 108-003 / Slip resistance: 
R9 
With AquaSeal AntiSlip R10: 
R10  
R11 

 מעלות( 60-ב )נמדד ברק תודרג
   (20-10)  מט
 ( 40-30)   משי-מט

 
 מיוחדות  הערות

  של ידיתצ הדבקת ל הסיכון את להפחית מנת על
 להשתמש כדאי ,(sidebonding) הפרקט לוחות
,FlexPrimer ExoBloc   : הבאים מהפרימרים באחד

SpachtelGel  או BaseOil Classic.   
 
 
 
 
 
 
 

 
 יישום 

 -ב 1:10 של ביחס המקשה עם הלכה את לערבב יש
MixBox Tool Berger.  דקות 10 לתערובת לתת יש 

   כדי
 18 במשך טובה התערובת לי.אאופטימ שימוש להשיג
 שעות.

 רולר/מברשת. עם שכבות  3-ב החומר את למרוח יש
 ים י קריט עץ סוגי על ברולר( )אלא בשפכטל למרוח אין
 וכו'.  אשה מייפל, בוק, כמו

 
 מיוחדים  טיפים
  ®x ExoBloc AquaSeal 1 מומלץ: סטנדרטי מבנה

 המבנה זהו .®x GreenStar AquaSeal 2 ואז
  קיימת קריטיים. במקרים  במיוחד ביותר, האופטימלי

 גלגול של שכבות 3-ב העבודה את לבצע גם אפשרות
 הנ"ל. פריימר בחלופת שימוש או החומר/צביעה

 את למרוח יש (,טינר) ממיסים בסיס על ללכות בניגוד
  ואין עשירות. בשכבות ®AquaSeal של הגימור מוצרי

 מוגזמת בצורה פעמים רב מספר החומר את גלגלל
 רולר.  עם

 
 ייבוש

 לא מומלץ , בפרקט וגליות יתר  מלחץ להימנע מנת על
  מנת )פריימר/לכה(על ביום אחת משכבה יותר למרוח
  טיב .שספג המים את לנדף זמן מספיק יהיה שלעץ

  שכבה או שונה לחות ,נמוכות טמפרטורות ,האוורור
  באופן  הייבוש זמן את  לעכב עלולים מאד עבה

 ברצפה להשתמש ניתן רטיםדנטס בתנאים .משמעותי
 שעות.  72 לאחר הגמורה

  במוצרי מששתלה או בשטיחים הפרקט את לכסות אין
 . יום  14-8 במשך טיפול

 
 כיסוי  כושר
 :העבודה ובשיטת העץ במשטח תלוי

 
 :מברשת /רולרב אחת שכבה

 מ"ר( 10/ר ליט1)   מ"ר1מ"ל/100 -כ
 

 הובלה/אחסון
  םינה נפתחה שלא מקורית אריזה של המדף חיי

  ואוחסן הועבר שהחומר בתנאי חודשים 12 מינימום
  לאטום יש הקפאה. מפני המוגן ויבש קריר במקום

 שימוש. לאחר  המקשיח פחי את הרמטית
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 מפעל בלכה מצופה עץ פרקט
GreenStar AquaSeal® עץ פרקט על היטב נדבק  

 ניתן לא הללו המוצרים ריבוי בגלל אך מראש השמצופ
  . גורף באופן כך על להצהיר

 מותג כלל אינדיבידואליות התחברות בדיקות לבצע יש
  בבדיקות .המשטח! בכל לכה שמיישמים  לפני פרקט,

 
 

 הרצפה את לנקות יש לכה כל שלפני הוכח קודמות
  )מסירL94 Cleaner Brilliance  בעזרת יסודי באופן

   לאחר מים;  עם הרצפה את לנגב כך ואחר שעווה(
  או באפר עם בזהירות ללטש יש תייבשת שהרצפה

TRIO למט הופך שהמשטח עד  120 רשתב. 
 . .Nr 05  שלנו המיוחד  הטכני במידע גם  לעיין יש
 

 כלליות הערות
 .שימוש לפני בקפידה המוצר הוראות את לקרוא יש

  על מיושם להיות חייב  Seidle-Bergerתוצרת המוצר
  זה מדריך אשר ,פרקטים להרכבת מוסמך אדם ידי

 לכללי בהתאם יבוצע במוצר  השימוש .לו מיועד
  נעשה שבה במדינה החלים המקצועיים נדרטיםטהס

 -מפרט על  להקפיד יש .במוצר שימוש
  paving" wood and "Parquet 18356 DIN  , DIN
"work "Flooring 18365  של טכני מידע  גיליונות-ו  

CTA the BEB, the TKB ו--BVPF the 
Fußbodentechnik & Parkett Bundesverband .  

  .המוצר את ולטפח לנקות כיצד  הלקוח את ליידע יש
  כיישום נחשב להוראות תואם שלא במוצר שימוש כל
 של להוראות ציות ואי במוצר תקין לא שימוש .תקין לא

 ולא המוצר משתמש של  ובאחריות הינם זה מדריך
 את לבדוק יש ,במוצר השימוש לפני . היצרן אחריות
  תקינה רהבצו במוצר  לשימוש יםיהכלל התנאים

 . ומקצועית
 

 נוספות  הפניות
 : הבאים םיהטכני הנתונים דפיב לעיין יש
  לרצפות גימור במוצרי לשימוש כלליות הוראות -

 פרקט
  משומנות/גמורות רצפות של ותחזוקה ניקוי -
  (MSDS)ובטיחות זיהוי הוראות -
  ותנאי המשטח היישום, באופן  תלויה הברק דרגת * -

 בחדר. האקלים
 
 
 
 

 
 
 
 
 


