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Beskrivning 
AquaSeal® FlexPrimer är en vattenburen akrylatprimer av 
hög kvalitet med reducerad oönskad sidlimning och avsedd 
att användas under våra AquaSeal®Siegel.  AquaSeal® 
FlexPrimer utmärker sig genom medelstor fiberresning och 
neutral färgbild.  Produkten kan användas på de flesta 
grundslipade trägolv. 
 
Certifikat/godkännanden 
 
 
 
 

 
 
 
Giscode: W2+ 
Emicode: EC1 
AbZ-Nr.:   AbZ-godkänd 
Minergie-ECO:       uppfyllt 
ATFA:  uppfyllt 
NWFA:  uppfyllt 
MFMA: uppfyllt 

 
Särskilda anvisningar 
AquaSeal® FlexPrimer ska inte användas som topplack. På 
grund av den reducerade oönskade sidlimningseffekten 
rekommenderas denna primer särskilt till kantlister och på 
golvvärme. Till exotiska träslag rekommenderar vår produkt 
AquaSeal® ExoBloc. 
 
Användning 
AquaSeal® FlexPrimer strykes på jämnt och generöst med 
roller på det kittade och slipade obehandlade träet. Om man 
stryker på för tunna lager finns risk för att färgbilden blir ojämn, 
vilket kanske inte upptäcks förrän efter de efterföljande 
strykningarna. 
 
Som grundning bör AquaSeal® FlexPrimer inte mellanslipas 
på grund av risken för genomslipning, men det går att slipa av 
utstickande träfibrer lätt. 
 
AquaSeal® FlexPrimer kan strykas på korsvis på de 
träunderlag som passar till den här applikationen. Obs! 
Känsliga eller kraftigt sugande träslag, såsom bok, lönn och 
ask eller undertorkat trä, ska inte spacklas, utan strykas med 
roller. 
 
Kraven i DIN 18356 ska följas. Lägsta bearbetningstemperatur: 
15°C. 
Arbetsredskapen rengörs med vatten. 
 
Torktid 
Överlackeringsbar efter en timme vid 23°C/50% rel. fuktighet. 
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 
Beroende på underlag och arbetssätt: 
100 ml/m² eller 10 m²/l 
 
När AquaSeal® FlexPrimer används på mycket sugande 
underlag (t.ex. bok) måste man räkna med ökad förbrukning. 
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 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. 

 
 
 
 


