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Beskrivning 
AquaSeal® SPORT är en 2-komponents, vattenburen 
förseglingsprodukt på polyuretanbas, specialframtagen för 
sportgolv. Lämpligheten verifieras genom testcertifikat enligt 
DIN 18032-2, Ö-Norm B 2608, ÖISS guideline 1990 och EN 
14904. Eftersom AquaSeal®SPORT ÄR mycket motståndskraftig, 
kan den även användas på alla slitstarka parkettgolv med 
speciella krav på halksäkerhet. 
 
Certifikat/godkännanden 
 
 
 
Giscode:   W3/DD+ 
Allm. byggnadstekn. 
godkännande nr   Z-157.10-47 
FIBA:   matt    
Godkänd för sportgolv: DIN V 18032-2  
Godkänd för sportgolv:  DIN EN 14904 
Godkänd för sportgolv  
Österrike:  Ö-Norm B2608:  
Halksäkerhet:  DIN 51130/DGVU 108-003 R9 
Brandklass:  Cfl-s1 enligt DIN EN 14342 om träet 

är Cfl-s1-certifierat och upp till 100 
g/m² lack har använts. 

ATFA:   uppfyllt 
NWFA:   uppfyllt 
MFMA:  uppfyllt 
 
Glansgrader (uppmätta vid 60°)* 
matt  (10-20) 
halvmatt (30-40)  
 
Rekommendationer för användning 
AquaSeal® FlexPrimer kan användas för grundning. Önskas 
kraftigare fiberresning kan även AquaSeal® ExoBloc 
ellerClassic BaseOil användas som primer. 
 
AquaSeal® Sport strykes på i 2-3 lager med roller eller 
pensel. 
 
AquaSeal® SportMarking Color används antingen före 
eller på det sista färgskiktet 
 
med AquaSeal® Sport. 
 
Användning 
AquaSeal® SPORT blandas 10:1 med AquaSeal®  Härter i 
kombibehållaren strax före användning eller rörs till i 
BergerTool MixBox. Blandas väl omedelbart efter att 
härdaren tillsatts. Blandningen håller i 2 timmar (brukstid), dvs. 
den är visserligen flytande i ungefär ett dygn, men bör inte 
användas efter 2 timmar på grund av ytskiktet som torkat 
minskar i motståndskraft. Blanda bara ihop de mängder du 
behöver! Blandningen släpper ut CO2 - för att undvika att 
behållaren spricker ska den därför inte förslutas lufttätt. 
Appliceras med roller eller pensel i 2 -3 strykningar. 
 
Specaltips 
Till skillnad från konventionella, lösningsmedelsbaserade 
förseglingar bör du arbeta med AquaSeal® i mättade lager.  
Materialet ska inte rullas på för tunt. 

Torktid 
För att undvika för högt svälltryck rekommenderar vi endast 
en strykning med vattenbaserat lack per dag, så att träet 
hinner med att släppa ut det absorberade vattnet. I de flesta 
fall kan lacken slipas efter 3 -4 timmar (23 °C/50 % rel. 
Luftfuktighet) samtidigt som man kan gå försiktigt på den. Dålig 
ventilation, lägre temperatur, annan luftfuktighet eller tjockare 
färglager gör att du får räkna med betydligt längre torktid. 
Vänta minst 8-14 dagar innan du lägger ut mattor eller tvätta 
det. 
 
Åtgång 
Beroende på underlag och arbetssätt: 
 
1 strykning med roller eller pensel 
cirka 100 ml/m² eller cirka 10m²/l 
 
Förvaring/transport 
Vid frostsäker, sval och torr transport och förvaring i oöppnad 
originalbehållare: hållbar i minst 12 månader. Öppnad burk 
med härdningsmedel ska tillslutas lufttätt efter användning. 
 
Gymnastiksalar med elastiska golv 
Det är viktigt att komma ihåg att i gymnastiksalar med 
fjädrande golv råder det speciella förhållanden, som man 
måste ta hänsyn till. Av denna anledning är det viktigt att 
endast 1 lager vattenburen färg strykes på varje dag. Torktiden 
på 24 timmar gör att den normala träfuktigheten uppnås med 
lämplig rumsventilation. Detta arbetssätt gör att man kan 
undvika skador på parkettgolvet på grund av extrem 
svällkraft. Observera dessutom uppgifterna i de tekniska 
databladen för de listade produkterna. 
 
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 fackexpertis. 
 
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 
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- Märkning och säkerhetsanvisningar (säkerhetsdatablad) 
 
* Glansgraden hänger ihop med appliceringsmetoden, 

underlaget och rumsklimatet. 
 
* 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. 
 


