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Beskrivning 
AquaSeal® ElasticStar är en 2-komponent, vattenburen 
förseglingsprodukt på polyuretanbas för långtidsskydd. 
 
 Produkten har hög nötnings- och mycket god 
kemikaliebeständighet, är segelastisk och rekommenderas 
för hårt belastade golv. AquaSeal ElasticStar lämpar sig för 
blanka eller strukturerade golv med PVC-, CV-, linoleum-, 
gummi-/kautschuk- eller PU/PUR/epoxibeläggning.  
 
AquaSeal® ElasticStar reducerar underhåll och 
nedsmutsning. 
 
AquaSeal® ElasticStar gulnar inte.  
 
Certifikat/godkännanden 
 
 

 
Giscode: W3/DD+ 
Emicode: EC1 
AbZ-Nr.: Z-157.20-216 
Produkten är  
godkänd för  
sportgolv:  DIN V 18032-2:  
Produkten är  
godkänd för  
sportgolv: DIN EN 14904  
Halksäkerhet:  DIN 51130/DGVU 108-003 / R9 

med tillsats AquaSeal® Antislip Add: 
R10 

ATFA:  uppfyllt 
NWFA:  uppfyllt 
MFMA: uppfyllt 
 
Särskilda anvisningar 
Tänk på följande: 
 
- Arbeta alltid partivis i ett förseglingsskikt. Blanda alltid 

samman olika partier före bearbetningen. 
 

- Kontakta vår applikationstekniska avdelning för en 
objektspecifik analys för att kontrollera lämpligheten på 
säkerhetsbeläggningar, mer strukturerade ytor och 
noppbeläggningar samt på golvytor där 
desinfektionsmedel eller kemiska medel som färgar av sig 
används. 
 

- För att uppnå ett lyckat resultat med AquaSeal® 
ElasticStar eller Brilliance Everclear ska alla ämnen som 
minskar vidhäftningen samt andra rester avlägsnas. 
Golvytorna som ska behandlas måste vara helt torra. 
 

- Med det stora antalet golvbeläggningar och ytstrukturer 
som finns på marknaden kan det vara bra att ha några 
testytor till hands. 

 
Användning 
AquaSeal® Sport blandas 10:1 med AquaSeal®  Härter strax 
före användning i kombibehållaren eller i BergerTool 
MixBox. Blandas väl omedelbart efter att härdaren tillsatts. 

Låt blandningen vila i 10 minuter innan den bearbetas så får 
du bästa resultat. 
AquaSeal® ElasticStar strykes på jämnt och korsvis med 
BergerTool Microfaserrolle. 
Blandningen håller i 2 timmar (brukstid), dvs. den är flytande i 
ungefär ett dygn, men bör inte användas efter 2 timmar på 
grund av att ytskiktet som torkat minskar i motståndskraft. 
Blanda aldrig större mängder än vad som behövs. 
Blandningen släpper ut CO2, för att undvika att behållaren 
spricker ska den därför inte förslutas lufttätt. Lägsta 
bearbetningstemperatur: 15°C.  
 
Strykes på med roller i 1 eller 2 lager.  
 
Torktid 
Efter 2-3 timmar kan du vanligtvis gå försiktigt på AquaSeal® 
ElasticStar (23 °C/50 % relativ fuktighet) eller fortsätta med 
det andra lackskiktet.  
Om lackeringen avbryts i mer än 12 timmar måste golvytan 
mellanslipas. 
 
Dålig ventilation, lägre temperatur, annan luftfuktighet eller 
tjockare färglager gör att du får räkna med betydligt längre 
torktid. Efter 24 timmar kan man under normala förhållanden 
belasta  lacken försiktigt. Vänta däremot 7 dagar med att 
lägga på mattor eller torka av golvet.  
 
Åtgång 
Beroende på arbetssättet:  
 
Tvåskiktsmetoden:  
cirka 40-60 ml/m² eller cirka 20 m²/l per strykning med roller 
 
Enskiktsmetoden: 
cirka 90-110 ml/m² eller cirka 10 m²/l per strykning med roller 
 
På kraftig sugande underlag får man räkna med att 
förbrukningen ökar. 
 
Förvaring/transport 
Vid frostsäker, sval och torr transport och förvaring i oöppnad 
originalbehållare: hållbar i minst 12 månader. Förvaras 
oåtkomligt för barn. 
 
Rengöring och skötsel 
Om det inte går eller inte är önskvärt att utföra regelbunden 
rengöring och skötsel på ytor som utsätts för kraftig mekanisk 
eller kemisk påfrestning/belastning, kan lacken behandlas 
områdesvis med AquaSeal® ElasticStar. Intensivrengöringen 
och den underhållsmässiga skötseln av de ytor som 
behandlats med AquaSeal® ElasticStar görs med vår 
Brilliance Everclear matt, som rengörs med vår Brilliance 
Neutral-Cleaner.  
För snabb rengöring emellanåt rekommenderar vi vår 
 
BergerTool SprayMop ComfortClean med integrerad 
Brilliance NeutralCleaner. 
 
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 
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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: 
 
- AquaSeal® ElasticLine Uppbyggnadsråd 
- Rengöring och skötsel av golvbeläggningar 
- 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. 
 
 
 
 


