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Beskrivning 
BergerTool SmartCord är ett snöre av polyetenskum med 
slutna celler som används för att fylla bredare 
expansionsfogar (från cirka 5 mm) med i parkett- och andra 
trägolv. Genom att fylla den nedre delen av skarven med 
BergerTool SmartCord ökar fogtätningens hållbarhet 
samtidigt som förbrukningen av AquaSeal® Pafudima 
FlexFill Color ochAquaSeal® PAK-Stop minskar. Detta 
förhindrar framför allt att tätningsmassan fastnar på tre sidor, 
dvs även ned mot massagolvet. När BergerTool SmartCord 
används i den nedre delen av fogen, kan fogmassan 
AquaSeal® Pafudima Flexfill Color eller AquaSeal® PAK-
Stop endast fastna horisontalt mot två sidor. BergerTool 
SmartCord och AquaSeal® Pafudima FlexFill Color samt 
AquaSeal® PAK-Stop är passar perfekt till varandra och 
kompletterar varandra därför optimalt. BergerTool 
SmartCord kännetecknas av hög flexibilitet, är lätt att 
hantera och ger den efterföljande tätningsmassan det 
motstånd som krävs vid applicering. Den slutna cellstrukturen 
gör att den runda sladden är helt vattenavvisande, mycket 
starkt och har ökad motståndskraft mot mekanisk påverkan. 
BergerTool SmartCord uppfyller alla de 1973 fastställda 
krav i DIN 18540 om fogmassa och fyllningsmaterial. 
Produkten är inte vattenabsorberande men den är 
livsmedelsbeständig och i stort sett resistent mot kemikalier.  

 
Användning 
BergerTool SmartCord arbetas in i fogen för hand eller 
med ett trubbigt verktyg, t ex en spackelspade. Viktigt är att 
ytan på materialet inte skadas. BergerTool SmartCord 
finns i diameter 6 mm och 8 mm. För att säkerställa att 
rundsnöret sitter bra bör diametern på rundsnöret vara något 
större än bredden på fogen (ca 10-25 %). Därefter fylls den 
övre delen av fogen med AquaSeal® Pafudima FlexFill Color 
eller med AquaSeal® PAK-Stop. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BergerTool SmartCord finns i följande storlekar: 
M Ø 6 mm i kartong à 750 m och i påse à 30 m. 
L Ø 8 mm i kartong à 450 m och i påse à 30 m 
Man kan dra rundsnöret direkt ur kartongen, för då skyddas 
rundsnöret mot smuts och skador tills den ska bearbetas. 
Hållbarhet 
BergerTool SmartCord håller i flera år om den förvaras 
svalt, torrt och skyddas mot UV-strålning. 
 
 
 

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 ssiom 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 
- 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. 
 


