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Beskrivning 
AquaSeal® Antislip Add är ett keramikbaserat 
ytstruktureringsmedel för AquaSeal® NaturalWhite, 
AquaSeal® RoyalMat, AquaSeal® CeramicStar, 
AquaSeal® GreenStar, AquaSeal® ElasticStar und 
AquaSeal® EcoGold (Endast AquaSeal® CeramicStar 
beskrivs nedan / detta gäller även alla andra AquaSeal®-
beläggningar som nämns). Resultatet blir en beläggning med 
hög nötningsbeständighet och mycket god 
kemikaliebeständighet för hårt belastade parkettgolv.  
AquaSeal® CeramicStar matt med AquaSeal® Antislip Add 
uppfyller kraven i DIN51130 med halkklass R10 eller R11, 
beroende på applikationen. 
 
Certifikat/godkännanden 
 
 
 
 
AbZ-Nr.: Z-157.10-47 
Halksäkerhet: DIN 51130/DGVU 108-003  R10/R11 
ATFA:  uppfyllt 
NWFA:  uppfyllt 
MFMA: uppfyllt 
 
Glansgrader 
Rekommenderad som tillsats för glansgraden matt. 
 
Användning 
AquaSeal® Antislip Add blandas ner ordentligt i den färdiga 
produkten AquaSeal® CeramicStar-Mischung (stamlack + 
härdare + 10 minuters vilotid) strax före användning i 
blandningsförhållandet 1:25. Den färdiga blandningen måste 
strykas på med roller omedelbart efter blandningen. Blanda 
alltid materialet väl under hela bearbetningen för att undvika 
avtryck och ojämn ytstruktur. 
 
Observera att AquaSeal® Antislip Add används endast i det 
sista lacklagret! 
 
Därför föreslår vi följande skiktuppbyggnad för en 
treskiktsstruktur: 
 
Första skiktet: 
Stryk på AquaSeal® CeramicStar matt resp. 

grunderingsalternativ med roller 
Andra skiktet: 
Stryk på AquaSeal® CeramicStar matt med roller 
Tredje skiktet: 
Stryk på AquaSeal® CeramicStar matt + AquaSeal® 
Antislip Add med roller 
 
Torktid 
Samma som för AquaSeal® CeramicStar. 
 
Åtgång 
Beroende på underlag och arbetsmetod: cirka 80-100 ml/m² (10-
12 m²/l) blandad AquaSeal® CeramicStar. Det går åt 0,2 kg 
AquaSeal® Antislip Add på 5 l 2KPU-stamlack och  
0,5 l härdare. 
 
Förpackningsstorlek 

0,2 kg (passar till 5,5 l AquaSeal® CeramicStar) 
 
Förvaring/transport 
AquaSeal® Antislip Add Zusatz transporteras och lagras 
torrt, 36 månaders hållbarhet. 
 
Allmän information 
Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar 
använda produkten. Denna produkt från Berger-Seidle får 
endast användas av utbildade parkettläggare under 
iakttagande av dessa anvisningar. Arbetet ska utföras i 
enlighet med rådande hantverksbestämmelser samt enligt 
aktuell teknisk nivå och gällande standarder och föreskrifter i 
det land där produkten ska användas. Specifikationerna i 
tyska DIN 18356 "Parkett- und Holzpflasterarbeiten" (parkett- 
och kubbgolvsarbeten) och DIN 18365 ”Bodenbelagsarbeiten” 
(golvbeläggningsarbeten), datablad och tekniska 
specifikationer från TKB, BEB, CTA och tyska BVPF-
Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik ska beaktas och 
följas. Kunden ska erhålla information om hur produkten ska 
rengöras och skötas. All användning som inte är förenlig med 
det tillämpningsområde som definierats av Berger-Seidle 
betraktas som otillbörlig. Vid felaktig hantering och bristande 
efterlevnad av anvisningarna i denna handbok befrias 
tillverkaren både från sitt ansvar för fel och sin 
garantiskyldighet. Innan produkten används ska ramvillkoren 
för dess hantering granskas av fackman. 
 
Korsreferens 
Följande rubriker i vår samling med tekniska datablad ingår i 
detta datablad: 
 
- Allmänna anvisningar för användning av parkettlacker 

och liknande produkter 
- Rengöring och skötsel av lackerade/oljade golv 
- Märkning och säkerhetsanvisningar (säkerhetsdatablad) 
 
* Om innehållet i det tekniska databladet skiljer sig från andra 
trycksaker trycksaker, t.ex. etiketter, den senaste versionen av 
den tekniska publikationen den senaste versionen av det 
tekniska faktabladet på hemsidan är giltig. Trycksaker 
anpassas alltid om det finns nytryckning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


