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Beskrivning 
AquaSeal® FlexFill Color är en silikonfri, akrylatbaserad 
problemlösare för tätning av parkettfogar. Denna 
högkvalitativa specialprodukt kan slipas snabbt och lämpar 
sig för överlackering med alla kommersiellt tillgängliga 
parkettförseglingar. Den är stabil, 
 
med 1-komponent, kan spacklas ut jämnt och kompenserar för 
trärörelser, som beror på krympning och svällning, så långt det 
är möjligt. AquaSeal® FlexFill Color har utmärkt 
självhäftning och kan även användas som lim. AquaSeal® 
FlexFill Color är elastisk, lösningsmedelsfri och luktfri och 
kan användas både på förseglad och oförseglad parkett.  
 
Certifikat/godkännanden 
 
 
 
Giscode: W1 
ATFA:  uppfyllt 
NWFA:  uppfyllt 
MFMA: uppfyllt 

 
Kulörer 
AquaSeal® FlexFill Color finns i följande kulörer:  
 
- gran, ädelgran, europeisk lönn 
- ask, tall, kanadensisk lönn 
- ljus ek, kastanj 
- mörk ek 
- afromosia, iroko, jatoba 
- ljus bok, rödek, idegran  
- mörk bok, röd ek, körsbär, al  
- doussie, merbau, päron 
- mahogny, azobe, teak 
- wengé, rökt ek 
- vit 
- ljusgrå 
- mellangrå 
- mörkgrå, antracit 
- svart 
 
Kulörerna anges på kartongen och på ovansidan av patronen. 

 
Användning 
AquaSeal® FlexFill Color appliceras med en presspistol 
som finns i handeln. Underlaget ska vara rent, torrt, damm- och 
fett. Rengör och dammsug gamla fogar. Olja- och vaxrester i 
fogarna försämrar vidhäftningen av tätningsmedlet mot 
underlaget. I nödfall kan man fetta av ytan med Brilliance 
Cleaner L91 KH-Verdünnung. Fogkanterna ska tejpas med 
slät självhäftande tejp. Klipp av patronen ovanför gängan. 
Skruva fast munstycket på patronen, skär av snett och spraya 
med en hand- eller presspistol. Jämna ut blandningen 
omedelbart med kranvatten. AquaSeal® FlexFill Color.  
appliceras i vågor för limning. Bearbetningstemperatur: mellan 
+ 5°C och + 40°C.  
 

AquaSeal® FlexFill Color kan slipas när det har torkat, 
vilket betyder att man kan foga det obehandlade träet. Allt för 
breda fogar, som normalt måste flisas, kan fyllas med 
AquaSeal® FlexFill Color. I detta fall ska den undre delen av 
fogen fyllas med BergerTool SmartCord, så att 
tätningsmassan endast kan limmas horisontalt åt två håll. 
Om man limmar åt 3 håll, dvs. även nedåt, t ex mot 
avjämmningsmassan, minskar fogtätningens hållbarhet. 
Genom djupfyllningen med BergerTool SmartCord, som inte 
har någon vidhäftning till underlaget, kan denna kontaktsida 
arbeta fritt.  
 
Bearbetningstemperatur:    +5 °C bis +35 °C 
Temperaturmotstånd:  -20 °C till +80 °C 
 
Produkten krymper när den torkar Därför kan fogarna behöva 
omarbetas. Materialet får sin slutliga kulör först när det är helt 
härdat. 
 
Var noga med att ta bort eventuella vaxrester i gamla fogar 
innan du sprejar. Med FlexFill kan även fogen mellan den 
lackerade ytan och sockellisten tillslutas. Detta får emellertid 
inte göras förrän förseglingen är helt härdad. 

 
Torktid 
Överlackeringsbar efter cirka 4-6 timmar, slipbar efter cirka 18-
24 timmar och efter cirka 2-3 dagar kan du gå på golvet, 
beroende på väder och volym. 

 
Åtgång 
Förbrukningen beräknas enligt följande formel: 
Foglängd x fogbredd x fogdjup. 
 
Beräkningsexempel:  
En fog är 20 m lång, 0,5 cm bred och fogas ut till 0,3 cm på 
djupet. 
20 m = 2000 cm x 0,5 cm x 0,3 cm = 300 cm³ = 1 patron med 
310 ml. 

 
Cirka räckvidd för en 310 ml patron i meter 

Fogdjup 
[mm] 

Fogbredd [mm] 

5 7 10 12 15 20 25 

5 12  9  6  5  4  3  2,5 

7  9  6  4  3  3,0  2  1,8 

10  6  4,5  3  2,5  2  1,5  1,2 

12  5  4  2,5  2  1,5  1,3  1,0 

15  4  3  2  1,5  1  1,0  0,8 

 
Förvaring/transport 
Vid frostsäker, sval och torr transport och förvaring i oöppnad 
originalbehållare: hållbar i minst 48 månader. 

 
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: 
 
- 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. 
 

 

 


