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Beskrivning 
SolvSeal Uno Siegel är en lösningsmedelsburen, 2-
komponents golvlack baserad på högkvalitativa 
polyuretanråvaror för parkett- och trägolv. SolvSeal Uno 
Siegel kan appliceras som vanligt i två lager med primer eller 
i tre lager utan primer. Tillsammans med SolvSeal FK Gelb 
kan SolvSeal Uno Siegel även användas som enlagerslack i 
ett så kallat snabbförseglingssystem. 
 
Certifikat/godkännanden 
 
 
 
Giscode: DD2 
ATFA:  uppfyllt 
NWFA:  uppfyllt 
MFMA: uppfyllt 
 
Glansgrader 
Halvmatt, glänsande 
 
Användning 
SolvSeal Uno Siegel målas på med roller i två eller tre lager 
så att det täcker väl. Våra BergerTool-Rollen passar bäst för 
normala färglager på 100-120 ml/m² medan BergerTool Uno-
Rolle rekommenderas till tjockare lager på 170-300 ml/m². De 
mycket positiva värdena för nötningsbeständighet som 
SolvSeal Uno Siegel uppvisar gör att lacken lämpar sig för ytor 
som utsätts för "hårda" till "extremt hårda" påfrestningar 
beroende på underlagets absorptionsförmåga och appliceras 
i tre lager (eventuellt även i fyra lager om det används på 
exempelvis högabsorberande parkettgolv av bok). 
 
I kombination med SolvSeal FK Gelb kan man med fördel 
stryka på SolvSeal Uno Siegel i ett lager i ett så kallat 
snabbförseglingssystem för medelhårt utsatta ytor, 
exempelvis i privathushåll - ett rationellt och tidsbesparande 
alternativ. Här spacklas SolvSeal FK Gelb som vanligt korsvis 
för att efter cirka 20-25 minuter, efter andra spacklingen, 
förses med ett väl täckande lager med SolvSeal Uno Siegel 
(cirka 170-300 ml/m²). 
 
SolvSeal Uno Siegel blandas 1+1 ordentligt med SolvSeal 
Uno-Härter strax före användning. Blandningen håller i 2-3 
timmar (brukstid). OBS! Rör om i burken för varje strykning. 
 
Småporiga eller feta exotiska träslag impregneras 1-2 ggr med 
15-30 % utspädd SolvSeal Uno Siegel. För att säkerställa 
optimal vidhäftning mellan de olika strykningarna ska golvet 
mellanslipas. 
 
 Lägsta bearbetningstemperatur: +15 °C. 
 
För förtunning och rengöring av rollern används SolvSeal 
Universal-Verdünnung. 
 
Torktid 
Vid 23 °C/50 % rel. luftfuktighet 
cirka 6- 8 h vid strykning med roller (cirka 120 ml/m²) 
cirka 8 -12 h med en strykning (cirka 190 ml/m²) 
 

Du bör vänta minst 1 dygn efter sista strykningen innan du kan 
börja gå försiktigt på golvet. 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. 
 
Åtgång 
Beroende på underlag och arbetssätt: 
 
1 strykning med roller eller pensel 
cirka 110-140 ml/m² eller cirka 7-9 m²/l 
 
Måla 1 strykning med roller så att det mättar ordentlig 
(snabbförseglingsmetoden): 
cirka 170-300 ml/m² eller cirka 3-6 m²/l 
 
Förvaring/transport 
Vid sval och torr transport och förvaring i oöppnad 
originalbehållare: hållbar i minst 12 månader. 
 
Begränsad användning 
På grund av den höga sidlimningseffekten hos 
polyuretanprodukter bör SolvSeal Uno Siegel inte användas 
på kubbgolv, brädgolv, elastiska golv, industriparkett, ovanpå 
golvvärme eller på stav- och mosaikparkett som inte är 
skjuvhållfast. 
 
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 detta datablad befrias tillverkaren från sitt 
ansvar och sin garantiskyldighet. Detta ansvar vilar då helt 
och hållit på den som bearbetar produkten. Innan produkten 
används ska ramvillkoren för hanteringen granskas av 
sakkunnig. 
 
Korsreferens 
Följande rubriker i vår samling med tekniska datablad gäller 
som beståndsdelar: 
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- Allmänna anvisningar för användning av parkettlacker 
och liknande produkter 

- Rengöring och skötsel av förseglade/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. 
 


