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Beskrivning 
Lösningsmedelsfri reaktiv tillsats till SolvSeal LT Export 
Extra och frigivna Classic-oljor av eget fabrikat. 
 
Kompatibel med: 
- Brilliance OilCare 
- Classic 100ProOil 
- Classic BaseOil  
- Classic HardOil 
- Classic OutdoorOil 
- SolvSeal LT Export Extra 

 
Lång bearbetningstid, snabbare härdning, bättre 
motståndskraft på lång sikt, bättre vidhäftning av lacken. 
Utökat användningsområdet för oljelacker: 
 
 Går snabbare att slipa, ”reser” sig inte, ökad motståndskraft, 
bättre blockeringsmotstånd. 
 
Certifikat/godkännanden 
 
 
 
AbZ-Nr.:  Z-157.10-47 
ATFA:  uppfyllt 
NWFA:  uppfyllt 
MFMA: uppfyllt 
 
Glansnivåer 
SolvSeal LT Export Extra och Classic HardOil med 
Classic Plus Reaktivvergütung ger högre glans än utan 
reaktiv förtunning 
 
Särskilda anvisningar 
- Öppnade burkar ska förslutas med lufttätt lock och 

förbrukas omgående, eftersom produkten härdar när den 
utsätts för fukt. Har produkten tjocknat får den inte 
användas längre. 

- Blandningar med Classic Plus får inte tillslutas hermetiskt - 
risk för att behållaren spricker! 

 
Användning 
- Tillsätt basprodukterna 1:10 under kraftig omrörning. 

Blanda inte mer än vad som kan användas under 2 timmar. 
- Bearbeta blandningen enligt beskrivningen i det tekniska 

databladet för baskomponenten. 
- Om du lägger på SolvSeal LT Export Extra eller Classic 

HardOil i flera lager måste du vänta minst 24 timmar innan 
du mellanslipar lacken ordentligt och lägger på nästa 
lager lack. 

- Rengör rollern med SolvSeal Universal-Verdünnung 
och övriga arbetsredskap med Brilliance Cleaner L91 
KH-Verdünnung. 

 
Torktid 
Torktiderna är desamma som för stamprodukterna. 
 
Åtgång 
Beroende på underlag och arbetssätt: 
 
 
 

SolvSeal LT Export Extra, Classic HardOil: 
1 strykning med roller eller pensel 
cirka 100-120 ml/m² eller cirka 8-10 m²/l 
Färdigblandat lack motsvarar cirka 10-12 ml/m² Classic Plus. 
 
Classic BaseOil, Classic 100ProOil, Classic OutdoorOil 
och Brilliance OilCare: 
Följ alltid de tekniska märkbladen för stamkomponenterna. 
Cirka 50g/m² färdigblandad olja (ek) under första strykningen 
motsvara cirka 5g/m² Classic Plus. Förbrukningen är 
betydligt lägre vid flera strykningar i rad på förimpregnerat trä. 
 
Förvaring/transport 
Vid sval och torr transport och förvaring i oöppnad 
originalbehållare: hållbar i minst 12 månader. 
 
Allmän information 
Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar 
använda produkten. Denna produkt från Berger-Seidle får 
endast användas av utbildade parkettläggare under 
beaktande av dessa anvisningar. Arbetet ska utföras i enlighet 
med rådande hantverksbestämmelser, 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 
träbeläggningsarbeten) 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 lackade/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. 
 

 


