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Beskrivning 
SolvSeal LT Export ThixPrimer är en tixotrop spackelgel på 
gelliknande uretan- och alkydbas. Gelstrukturen gör att 
produkten lämpar sig utmärkt för utfyllnad av små fogar, 
sprickor och skarvar där spacklet har lossnat. Med SolvSeal 
LT Export ThixPrimer får du ett jämnt och snyggt resultat 
samtidigt som gelen räcker länge. SolvSeal LT Export 
ThixPrimer har visat sig vara en problemlösare när det gäller 
att "rädda" golv som efter första eller andra lackskiktet 
fortfarande uppvisar fördjupningar eller ojämnheter i 
fogområdet. Sådana ojämnheter syns tydligare för varje nytt 
färgskikt som läggs på, om de inte fylls igen ordentligt med 
spackel i samma kulör. 
 
Certifikat / tillstånd 
 
 
 
Giscode: KH1 
ATFA:   uppfylls 
NWFA: uppfylls 
MFMA: uppfylls 
 
Särskilda anvisningar 
Blöta trasor, rengöringskuddar och annat arbetsmaterial ska 
förvaras i slutna behållare. Olja/vax, som kommit i kontakt 
med slipdamm, samt tygtrasor etc. ska fuktas med vatten eller 
förvaras i låsbar hink eller kasseras på ett brandsäkert sätt - 
annars finns risk för självantändning. Produkten i sig är inte 
självantändande! Observera vår tekniska specialinformation 
nr 17! 
 
SolvSeal LT Export ThixPrimer får inte användas på rörliga 
golv (t.ex. på fjädrande golv). 
 
Användning 
Ytan som ska behandlas ska vara helt ren och torr efter 
mellanslipningen. Produkten appliceras som ett mellanlager. 
SolvSeal LT Export ThixPrimer bör inte användas direkt på 
obehandlat trä. Hela ytan spacklas med SolvSeal LT Export 
ThixPrimer. Skrapa bort allt överflödigt spackel så att ytan blir 
jämn. Om fördjupningarna är stora upprepas proceduren efter 
ca 3-4 timmar. Låt spacklet torka ordentligt innan du fortsätter 
försegla ytan utan mellanslipning med Öl-KH-Siegel 
SolvSeal LT Export Extra. 
 
Torktider 
Vid 23°C/50% rel. luftfuktighet: Kan övermålas efter 3-4 h. Vid 
dålig ventilation, lägre temperatur, annan luftfuktighet eller 
tjockare skikt får du räkna med avsevärt längre torktid. 
 
Förbrukning 
Beroende på antalet ytdefekter och hur djupa de är: 
 
1 spackelskikt: 
ca 30-40 ml/m² resp. 25-30 m²/l 
 
Förvaring / transport 
Vid sval och torr transport och förvaring i oöppnad 
originalförpackning är hållbarheten minst 12 månader. 
 
 

Allmän information 
Läs noga igenom bruksanvisningen för produkten innan du 
börjar använda den. Denna produkt från Berger-Seidle får 
endast hanteras av utbildade parkettläggare, som denna 
bruksanvisning är avsedd för. Arbetet ska utföras i enlighet 
med gällande hantverksregler samt enligt aktuell teknisk nivå 
och gällande standarder och föreskrifter i det land där 
produkten ska användas. Kraven i DIN 18356 "Parkett- und 
Holzpflasterarbeiten” (parkett- och kubbgolvsarbeten" och 
DIN 18365 ”Bodenbelagsarbeiten” (golvbeläggningsarbeten), 
datablad och tekniska specifikationer från TKB, BEB, CTA och 
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 bristande 
efterlevnad av anvisningarna i denna bruksanvisning 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 
- Rengöring och skötsel av förseglade/oljade golv 
- Märkning och säkerhetsanvisningar (säkerhetsdatablad) 
 
* Om det tekniska databladet skiljer sig åt till innehållet från 
andra trycksaker (t.ex. etiketter), så är det alltid det tekniska 
databladet i sin senaste version på vår hemsida som gäller. 
Trycksaker uppdateras alltid i samband med omtryck. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


