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Beskrivning 
Till alla parkettlacker och lim i vårt sortiment erbjuder vi 
tekniskt optimala förtunningsmedel, bestående av en 
kombination av högkvalitativa lösningsmedel. 
 
Vilken förtunning som lämpar sig bäst för ett specifikt 
användningsområde har dels med förtunningens 
lösningsförmåga att göra, det vill säga förmågan att lösa upp 
bindemedlen i lacken och minska viskositeten (vätskegraden), 
dels beror det på förtunningens avdunstningsbeteende med 
de effekter detta har på torkningsprocessen. Därför måste 
lack och förtunning alltid vara av samma fabrikat. Det är också 
viktigt att man endast använder de förtunningsmedel som 
framgår av databladen för de olika lackerna. 
 
Alla förtunningsmedel gör att lacken tränger djupare in i träet 
beroende på hur mycket förtunning som tillsätts, men 
samtidigt minskar de torrhalten och därmed även 
fyllningskapaciteten och skikttjockleken. Rekommenderad 
förtunning kan användas för att rengöra arbetsredskapen. 
 
Certifikat/godkännanden 
 
 
 
ATFA:  uppfyllt 
NWFA:  uppfyllt 
MFMA: uppfyllt 
 
Användning: 
Förtunning till våra parkettlacker. 
 
Brilliance Cleaner L91 KH-Verdünnung: 
SolvSeal LT Export Extra 
Classic 100ProOil 
Classic HardOil 
Classic BaseOil 
Brilliance OilCare 

 
SolvSeal Universal-Verdünnung: 
SolvSeal UNO Siegel parkettlack och för rengöring av 
arbetsredskap 
 
Förtunning till våra lim. 
 
SolvSeal Universal-Verdünnung: 
BergerBond K1 och för rengöring av arbetsredskap 
 
Alla grundfärger och impregneringslacker är klara att 
användas och behöver vanligtvis inte förtunnas. 
 
Vår förtunning Brilliance Cleaner L91 KH-Verdünnung kan 
användas till Classic HardOil, Classic 100ProOil och Brilliance 
FillAndFinish för att rengöra arbetsredskapen. 
 
De vattenburna produkterna i produktfamiljen AquaSeal® kan 
förtunnas med vatten. Arbetsredskapen rengörs med vatten 
direkt efter användning. 
 
Förvaring/transport 
Vid sval och torr transport och förvaring i oöppnad 
originalbehållare: hållbar i minst 36 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 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 dess 
hantering granskas av fackman. 
 
Korsreferens: 
Följande rubriker i vår samling av tekniska datablad utgör 
beståndsdelar av 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


