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 תיאור

AquaSeal® CeramicStar   רכיבי -מים דוהוא מוצר לכה על בסיס
המבוסס על פוליאוריטן עם עמידות מצוינת, ישימות  ,הפרמיום רמתב

, ונתמך על ידי יישוםאוניברסלית והגדרת צמיגות נמוכה. קל מאוד ל
הכלל. המוצר מתאים באופן  יוצא מןחוזק , מציע קהחלקיקי קרמי

בשל  ,שנדרשת  שם מסירה מהירה של העבודהאידיאלי לאתרי בנייה 
שעות. יתר על כן, הוא מציע ערכים  24שלו כבר לאחר  ייבוש מלא

עליונים בהגנה על חומרים ישנים כגון שאריות מלח בעת שיפוץ רצפות 

 ®AquaSeal .הוא בטוח מאד בשימוש ובתוצאהישנות, וכאן 
CeramicStar  נבדק בהתאם לתקנותDIN 51130  ועומד בדרישות

 .R9החלקה להתנגדות 

 
 תעודות / אישורים

 

 
 

Giscode W3/DD+ 

Emicode EC1 

AbZ-Nr. Z-157.10-47 

DIN 51130/DGVU 108-003 :התנגדות להחלקה / 

R9 

ATFA:   Compliant Product 
 

 °(*60-)נמדד ב רמות ברק
 (10-20) מט

 (30-40) חצי מט

 
 הנחיות מיוחדות 

כיסוד כדי להפחית את הסיכון להדבקה בצד, ניתן להשתמש 

 ®AquaSeal® FlexPrimer, AquaSealהבאים: בתכשירים 

ExoBloc, AquaSeal® SpachtelGel, Classic BaseOil  או

SolvSeal UniQuickPrimer.  
רצפות  הלכה מתאימה במיוחד לחידוש רצפות ישנות. במקרה של

אזור בדיקה בכדי לזהות  הכין, אנו ממליצים למלוכלכותומאד ישנות 
וחומרים שונים העלולים להפריע להדבקות  ןווקס ישאת ההשפעות של 

 בשלב מוקדם. במשטח המוצר ללכה הישנה 

 
 יישום

מעורבבים עם  AquaSeal®CeramicStarזמן קצר לפני השימוש, 
-ב לערבבאו  10:1ביחס ערבוב של  מיכלבתוך ה המקשה

BergerTool MixBox.  המקשהערבב היטב מיד לאחר הוספת יש ל 
ניתן לשמור  (.מבטיח עיבוד מיטבי) היישוםדקות לפני  10 -כ ולהמתין

גם אם היא תישאר  את התערובת למשך שעתיים )אורך חיים(, כלומר
 ללבגאסור להשתמש בה לאחר שעתיים  יום אחד לאחרנוזלית 

. מערבבים רק לכה כבר החלה להיות יבשההשכבת של שההקשיה 

ממיכל לכן, כדי למנוע  - CO2כמה שצריך. התערובת משחררת 
 לאחר הערבוב. תאטום את המיכל, אל הפלסטיק  להתנפח להתפוצץ

 
 .)או פריימר ושתי שכבות( שלוש שכבות.ו המוצר מיושם ברולר

, אלא עם שפכטל מייפל ואפר עצים בעייתיים כמו אשור,ין ליישם בא 
 רק עם רולר

 
 טיפים מיוחדים

, יש מדללים )טינר אצטון וכו( על בסיס ללכות מהדור הישן בניגוד
 .ין למרוח שכבות דקותבשכבות עבות.  א מוצרלהשתמש ב

 
 ייבוש

, אנו ממליצים על מריחת והתנפחות בפרקט מוגזם כדי להימנע מלחץ
אחת בלבד של לכה על בסיס מים ביום, כך שלעץ יהיה מספיק  שכבה

 זמן לשחרר את המים שספג.

 
שעות ולהמשיך  3-4בדרך כלל ניתן לשייף את הצבע עצמו לאחר 

יחסית  50%מעלות צלזיוס /  23) נוספת  יישום שכבה בזהירות ל
, הטמפרטורה נמוכה יותר, הלחות לא מספיקלחות(. אם האוורור 

השכבות עבות יותר, הייבוש יכול להתעכב משמעותית. או  גבוהה
שטיחים לפני איו להניח שעות,  24לאחר  המשטח מוכןבתנאים רגילים 

 ימים. 7שחלפו 

 
 צריכה

 תלוי במצע ובשיטת העבודה:

 
 שכבת פילוס אחת בפילוס ביניים:

 מ"ר/ליטר 35-מ"ל/מ"ר או כ 30-כ

 
 שכבת רולר / מברשת אחת:

 מ"ר/ליטר 10-כמ"ל/מ"ר או  100-כ

 
 אחסון / העברה

חסין כפור, קריר ויבש בעת הובלה ואחסנה במיכל המקורי שלא נפתח, 
לאחר  סגור היטב את הפקקלחודשים לפחות. יש  12בדרך כלל למשך 

 .שנפתח במיכל המקשהשימוש 

 
 מוכן בגימור לכה מהמפעלפרקט 

 AquaSeal® CeramicStar לסוגים רבים  מעולההידבקות  משיגה
, אך לא ניתן להצהיר הצהרות כלליות המגיע מוכן עם לכה של פרקט

עקב מספר רב של מוצרים. באופן כללי, יש לבצע בדיקות הדבקה 
את הרצפה  לפני בדיקה ראשונית יש לנקות אישיות על כל מותג.

, יישוםלפני ה Brilliance Cleaner L94 הביסודיות בעזרת מסיר שעוו
במים צלולים, ולאחר הייבוש, לשייף אותה בזהירות עם לנגב אותה 

 .5. שימו לב גם למידע הטכני המיוחד שלנו מס '120רשת של 

 
 הערות כלליות

אנא קראו את הוראות השימוש בזהירות לפני השימוש במוצר זה. 

חייב להיעשות על ידי אדם מוסמך  Berger-Seidleהשימוש במוצר 
להתקנת ריצוף, אשר הוראות אלה מיועדות לו. הפעילויות  תמקצועי

צריכות להתבצע בהתאם לכללי המסחר, למצב המוצר ולסטנדרטים 
והתקנות החלים במדינה שבה נעשה שימוש במוצר. יש להקפיד על 

 DIN 18365-"עבודות ריצוף פרקט ועץ" ו DIN 18356המפרט של 

-, הBEB-, הTKB-י מטעם ה"עבודות צביעת ריצוף", עלונים ומידע טכנ

CTA  וההתאחדות הפדרלית שלBVPF יש ליידע את הלקוח לגבי .
דרישות הניקיון והטיפול במוצר. כל שימוש שאינו תואם את תחום 

נחשב כלא תקין. שימוש שגוי ואי  Berger-Seidleהיישום שצוין על ידי 
 הינם באחריות המעבד בלבד ובעקבות כך אינם ומילוי ההוראות אל

כוללים את אחריות היצרן. לפני השימוש במוצר, יש לבדוק את 
 התנאים הכלליים לשימוש בצורה תקינה ומקצועית.

 
 הפניות

החלקים הבאים באיסוף גליונות הנתונים שלנו הם חלק מגליון הנתונים 
 הזה:

 
 מידע כללי על השימוש במוצרי איטום פרקטים -
 ניקוי ותחזוקה של הרצפה האטומה / משומנת -
 מידע על תיוג ובטיחות )גיליון נתוני בטיחות( -

 
 מידת הברק תלויה בשיטת היישום, במצע ובתנאי האקלים בחדר. * 

 


