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Beskrivning 
AquaSeal® ExoBloc är en effektiv avspärrande och 
vidhäftningsfrämjande enkomponents grundförsegling. Den är 
baserad på akrylatpolymerer, fyller bra och är skiktbildande. 
AquaSeal® ExoBloc kan användas till de flesta exotiska 
träslag genom att den isolerar ett stort antal träämnen och på 
så sätt förhindrar att de blöder igenom och blommar ut. 
Dessutom minskar den avsevärt den blekning som orsakas av 
saltrester. Med AquaSeal® ExoBloc framhävs den varma 
trätonen, precis som man kan förvänta sig av en 
lösningsmedelsbaserad primer. 
 
Certifikat/godkännanden 
 
 
 
Giscode: W3+ 
AbZ-Nr.: Z-157.10-46 
Minergie-ECO:       uppfyllt 
ATFA:  uppfyllt 
NWFA:  uppfyllt 
MFMA: uppfyllt 
 
Särskilda anvisningar 
AquaSeal® ExoBloc bör inte slipas (risken att man slipar 
igenom träet och orsakar missfärgningar genom täcklacken är 
stor). AquaSeal® ExoBloc torkar glänsande. AquaSeal® 
ExoBloc kan användas som grundning till följande 
täcklacker: 
 
- AquaSeal® RoyalMat 
- AquaSeal® GreenStar 
- AquaSeal® CeramicStar 
- AquaSeal® EcoGold 
- AquaSeal® EcoSilver 
- AquaSeal® SmartHome 
 
Användning 
AquaSeal® ExoBloc strykes på i ett jämnt lager med roller. 
En roller som passar bra till detta är vår BergerTool 
Microfaserrolle Plus. 
 
Torktid 
Överlackeringsbar efter 1-2 timmar, vid 23 °C/50 % rel. 
luftfuktighet. För träets skull rekommenderar vi endast 1 
rollerstrykning per dag, så att träet hinner släppa igenom det 
absorberade vattnet igen.  Dålig ventilation, lägre temperatur, 
annan luftfuktighet eller tjockare färglager gör att du får räkna 
med betydligt längre torktid.  
 
Åtgång 
100 ml/m² resp. 10 m²/l per strykning med roller beroende på 
underlag och arbetssätt 
 
När AquaSeal® ExoBloc används på mycket sugande 
underlag (t.ex. bok/körsbär) kan förbrukningen öka med upp 
till 150 ml/m². Extraförbrukningen ska reduceras i följande 
täckskikt. 
 
Förvaring/transport 
Vid frostsäker, sval och torr transport och förvaring i oöppnad 
originalbehållare: hållbar i minst 15 månader. 

Fabriksförseglad färdigparkett 
Denna grundförsegling är inte lämplig för efterföljande 
försegling av UV-förseglad färdigparkett. 
 
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 träbeläggningsarbeten) 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) 
- Obs! Kontakta vår avdelning för appliceringsteknik vid 

användning på exotisk träslag. 
 
* 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


