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Beskrivning 
AquaSeal® PAK-Stop är en högelastisk fogmassa för 
inkapsling av problematiska PAH (polycykliska aromatiska 
kolväten), t.ex. från lImbäddarna till gamla parkettgolv. 
AquaSeal® PAK-Stop kan naturligtvis också användas som 
en elastisk fogmassa. Denna miljövänliga vattenburna 
produkt hjälper till att bevara gamla värdefulla golv och 
erbjuder ett billigt renoveringsalternativ. Utgångarna för PAH 
är blockerade och en betydande minskning av emissionen 
uppnås. Dessa saneringsåtgärder är bara meningsfulla om 
limmet fortfarande är intakt. 
 
Certifikat/godkännanden 
  
 
 
 
Giscode: W2+ 
ATFA:  uppfyllt 
NWFA:  uppfyllt 
MFMA: uppfyllt 

 
Användning 
AquaSeal® PAK-Stop levereras i färglöst tillstånd. Genom att 
tillsätta cirka 30 % AquaSeal® PafukiPowder i en passande 
träkulör får produkten sin infärgning och sin härdarkomponent 
från den matchande träkulören.  
 
AquaSeal® PafukiPowder tillsätts strax innan bearbetningen 
under maskinell omrörning tills det bildas en homogen och 
spackelfärdig smet.  
 
Exempel: 4,5 kg AquaSeal® PAK-Stop och 1,35 kg 
AquaSeal® PafukiPowder. 
 
Golvet som ska renoveras ska slipas och rengöras väl. Ta bort 
eventuella vaxrester från fogarna, eftersom sidovidhäftningen 
av AquaSeal® PAK-Sto inte får störas av för mycket vax – utför 
vid behov ett vidhäftningstest. 
 
Spackla den blandade pastan snabbt och slätt över hela det 
förslipade parkettgolvet (kornstorlek 60, 80 eller 100) med en 
rostfri spackel. Eventuella gamla spackelrester ska avlägsnas 
i förväg om det går. 
 
För att inte resultatet ska påverkas negativt måste även 
kantfogarna spacklas igen, vilket är ovanligt. Eftersom 
AquaSeal® PAK-Stop är mycket elastiskt och mycket hållbart 
kan expansionsfogen till stor del arbeta. Skyddet mot PAH-
emission ska i detta fall prioriteras. 
 
Om fogarna är för breda krymper AquaSeal® PAK-Stop 
vanligtvis under torkningen. I detta fall måste man spackla om 
golvet när det har torkat över natt (det går även att spackla 
om golvet delvis). 
 
När golvet har torkat tillräckligt ska det slipas en gång till ända 
ner till det obehandlade virket med kornstorlek 60/80. 
Därefter gör man en bedömning av hela fogförslutningen - 
upprepa spacklingen vid behov. När finslipning har skett på 
detta kan golvet behandlas med alla våra parkettlacker. 
 

Det här renoveringsmetoden kan genomföras med våra 
vattenburna färgsystem. AquaSeal® GreenStar är särskilt 
lämpligt för detta, men även AquaSeal® 2KPU och  AquaSeal® 
EcoGold kan användas. Här måste man tänka på att när träet 
sväller så kan det skada limbädden (vi rekommenderar därför 
att göra en strykning per dag! Observera eventuella 
användningsbegränsningar!). 
 
Som ett alternativ kan man också använda SolvSeal LT 
Export Extra, som har en mycket låg tendens till sidlimning. 
 
Spackelmassan kan förvaras över natt i sluten behållare (i 
rumstemperatur och korrekt blandad).  
 
Denna produkt är inte lämplig som ångspärr, t ex mot 
uppstigande fukt. 

 
Torktid 
Kan slipas efter cirka 14-16 timmar vid 23 °C och 50 % rel. 
luftfuktighet. Dålig ventilation, lägre temperatur, annan 
luftfuktighet eller tjockare färglager gör att du får räkna med 
betydligt längre torktid. För särskilt oljigt virke måste man 
avsätta upp till 36 timmar för torkning, eftersom sådant virke 
kan fördröja torkningen. 

 
Åtgång 
Beroende på underlag och arbetssätt: 
 
Genomsnittlig förbrukning:  
cirka 100 ml/m² eller cirka 10m²/l 
 
Förbrukningen kan öka avsevärt beroende på typ och 
omfattning av fogar och fördjupningar. 
 
Jämfört med vanlig spackling får man räkna med ökat behov 
av slipning och slipmedel när man använder sig av 
AquaSeal® PAK-Stop. 
 
Förvaring/transport 
Vid frostsäker, sval och torr transport och förvaring i oöppnad 
originalbehållare: hållbar i minst 15 månader. 
 
Övrigt 
Om fogar senare uppstår igen på grund av att träet krymper 
kan de förslutas med AquaSeal®  FlexFill Color. Detta är 
emellertid en tilläggstjänst. 
 
Observera att vårt material AquaSeal PAK-Stop fortfarande är 
lite "klibbigt", även efter en natts torkning. Detta är en 
egenskap som har med produkten att göra och är helt normalt. 
Det är därför viktigt att man även tejpar över bandslipens hjul 

före sliparbetet, så att man inte "fastnar". Man bör också ta 
med i beräkningen att maskinen ska rengöras efter 
utfört arbete. 
 
Allmän information 
Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar 
använda produkten. Denna produkt från Berger-Seidle får 
endast hanteras av utbildade parkettläggare under 
iakttagande av dessa anvisningar. Arbetet ska utföras i 
enlighet med rådande hantverksbestämmelser samt enligt 



Tekniskt datablad  

 
 

AQUASeal® PAK-STOP 

Tryckt i 02/2023 - sida 2 av 2 
 
Berger-Seidle GmbH • Maybachstr. 2 • 67269 Grünstadt • www.berger-seidle.de • Tel.: +49 63 59 / 80 05 12 

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. 
 


