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Beskrivning 
SolvSeal LT Export Extra är en universellt användbar 1-
komponentslack baserad på högkvalitativa modifierade 
naturliga oljor. SolvSeal LT Export Extra innehåller 
lösningsmedel och bindemedel av vegetabiliska råvaror. 
SolvSeal LT Export Extra kan användas så gott som på alla 
slags parkettgolv och andra trägolv. Det gäller även utsatta 
golv som industriparkett, kubbgolv utan kantimpregnering 
eller brädgolv. Parkett på golvvärme samt elastiska golv i 
sporthallar. SolvSeal LT Export Extra har låg 
sidlimningseffekt. 
 
Certifikat/godkännanden 
 
 
 
Giscode:   KH1 
AbZ-Nr.:   Z-157.10-177 
Produkten är godkänd  
för sportgolv:  DIN V 18032-2:  
Produkten är godkänd  
för sportgolv:  DIN EN 14904:  
ATFA:  uppfyllt 
NWFA:  uppfyllt 
MFMA: uppfyllt 
 
Glansgrader 
Glänsande, halvmatt, matt 
 
Särskilda anvisningar 
Förvara blöta trasor, svampar och annat arbetsmaterial i 
slutna behållare. Olja eller vax som kommer i kontakt med 
slipdamm, trasor etc. ska fuktas med vatten eller förvaras i 
låsbar hink eller kasseras på ett brandsäkert sätt – annars 
finns det risk för självantändning. Produkten i sig är inte 
självantändande! Läs och följ vår tekniska specialinformation 
nr 17! 
 
Användning 
Appliceras med roller eller pensel i 3 strykningar. För att få så 
bra optiskt resultat som möjligt ska golvet mellanslipas. Golvet 
måste mellanslipas efter 15-18 timmar för att säkerställa 
perfekt vidhäftning. Produkten är bearbetningsklar. Önskas 
dock tunnar lack kan den spädas med Brilliance Cleaner L 91 
KH-Verdünnung. 
 
Lacken kan förtunnas med Brilliance Cleaner L 91 KH-
Verdünnung. Träslag som ädelgran, gran eller fur kan släppa 
ifrån sig kåda, som gör att de torkar långsammare och 
påverkas utseendemässigt. Med hänsyn tagen till 
exponeringsklassen kan SolvSeal UniQuickPrimer eventuellt 
mildra detta. Även SolvSeal FK Gelb kan kombineras med 
SolvSeal LT-Export Extra. Använder man Classic Plus 
Reaktivvergütung kan resultatet förbättras på följande sätt: 
lacken ger ifrån sig en svagare lukt, torkar snabbare och håller 
bättre samtidigt som slipdammet blir mjöligare. Lacker i denna 
kategori innehåller lösningsmedel som lätt löser upp vaxrester 
ur sprickor och fogar. Det kan leda till betydligt längre torktider 
på vaxade golv samtidigt som det uppstår fläckar och 

vidhäftningen försämras (med risk för att lacken lossnar helt). 
Därför bör man i dessa fall antingen använda en annan typ av 
lack eller isolera med SolvSeal UniQuickPrimer på medelhårt 
utsatta golv. 
 
Torktid 
I de flesta fall kan man gå på golvet efter 48 timmar (23 °C/50 
% rel. luftfuktighet). Finns det gamla vaxrester kvar på ytan 
fäster lacken dåligt och då tar det betydligt längre tid innan 
den torkar. 
 
Då får du vänta med att lacka golvet tills lacken har torkat 
ordentligt och är helt klibbfri. 
 
 Dålig ventilation, lägre temperatur, annan luftfuktighet eller 
tjockare färglager gör att du får räkna med betydligt längre 
torktid.  Vänta minst 1-2 två veckor med att belasta golvet med 
möbler, lägga ut mattor eller tvätta det. Vädra ordentligt de 
första två veckorna efter att du lackat golvet. Dålig lukt som 
uppstår under ogynnsamma omständigheter försvinner med 
tiden, om du vädrar ordentligt. 
 
Åtgång 
Beroende på underlag och arbetssätt: 
 
1 strykning med roller eller pensel 
cirka 100 ml/m² eller cirka 10m²/l 
 
Förvaring/transport 
Vid sval och torr transport och förvaring i oöppnad 
originalbehållare: hållbar i minst 24 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 
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 
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- 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. 
 
 

 


