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Beskrivning 
AquaSeal® PafukiPowder är en lösningsmedelsfri produkt 
infärgad efter träslaget, för egen tillverkning av träkitt eller 
spackelmassa. AquaSeal® PafukiPowder blandas med 
vatten till önskad konsistens. AquaSeal® Pafuki är avsedd för 
att kitta eller spackla fogar och sprickor i trägolv av alla slag, 
t.ex. parkett, trägolv etc. 
 
Certifikat/godkännanden 

  

 
Giscode: W1 
ATFA:  uppfyllt 
NWFA:  uppfyllt 
MFMA: uppfyllt 
 
Kulörer 
AquaSeal® PafukiPowder finns i följande kulörer: 
 
- ek 
- bok, rödbok 
- lönn, ask, fur 
- wengé, rökt ek 
- azobe (ironwood), teak 
- vitt 
- svart 
 
Användning 
AquaSeal® PafukiPowder blandas med vatten till 
bearbetningskonsistens. Av 1 kg AquaSeal® PafukiPowder 
bildas, efter tillsats av denna mängd vatten, en flytande 
blandning på cirka 1,1-1,2 l,  beroende på färg, t.ex. 5 kg pulver 
+ 3,5 l vatten = 5,5 l träkittblandning Vid behov (t.ex. för mycket 
sugande underlag) kan vattenmängden ökas något. Rör om 
ordentligt medan vattnet tillsätts. När en homogen, 
spackelfärdig massa har framställts, spacklas hela ytan på 
parkettgolvet precis som med vanligt träkitt. Om 
spackelmassan är för tunn sjunker den in något i fogarna. Om 
spackelmassan är för trögflytande eller för hårt fylld finns det 
risk att den delvis slits ur fogarna vid efterföljande slipning. För 
allt för breda och vaxartade fogar gäller de välkända 
reglerna: Skrapa ur allt vax och spåna ur allt för breda fogar. 
 
Spackla ut den blandade spackelmassan AquaSeal® Pafuki-
Spachtelmasse så snabbt och så jämnt som möjligt utan att 
lämna kvar några rester, eftersom återstoden torkar relativt 
snabbt. Bearbetningstiden för pastan (brukstiden) är cirka 45 
minuter, varefter materialet tjocknar snabbt. 
 
 När spacklet har torkat tillräckligt finslipas ytan en sista gång. 
Finslipningen ska säkerställa att det inte finns kvar några 
rester på golvytan. Ett golv behandlat med AquaSeal® 
PafukiPowder kan bearbetas med alla våra parkettlack när 
det är torrt. AquaSeal® PafukiPowder kan inte blandas med 
trädamm som vanligt. 
 
AquaSeal® PafukiPowder används också som färg-
/härdningskomponent i produkten AquaSeal® PAK-Stop. 
Motsvarande uppgifter framgår av databladet AquaSeal® PAK-
Stop. 
 

Torktid: 
Vid 23 °C / 50 % rel. luftfuktighet och normal spackling av ett 
tätt lagt golv kan golvytan slipas efter cirka 20-30 minuter. När 
man spacklar större fogar tar det längre tid innan man kan 
börja slipa. Börja inte finslipa golvet förrän det har torkat 
ordentligt. 
 
Åtgång 
Beroende på underlag och arbetssätt:  
 
1 spackelskikt: 
cirka 40-60 ml/m² eller 17-25 m²/l 
 
Förbrukningen kan öka avsevärt beroende på typ och 
omfattning av fogar. 
 
Förvaring/transport 
Vid sval och torr transport och förvaring i oöppnad 
originalbehållare: hållbar i minst 36 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 
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. 

 


