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 תיאור

EcoGold AquaSeal®    חד לכה מוצר הינו-
 על המבוסס שילוב  ,מים בסיס על קומפוננטית

  . ופוליוריתאן אקרילט של  ייחודית  פולימרים תרכובת
 עץ  רצפותב שחיקה מפני מצוין פתרון מאפשרת הלכה

 .מרובה תנועה עם
  .לשימוש ומוכנה ליישום מאד קלה

 ייבוש מאפייני  ®EcoGold AquaSeal-ל
 מעולות.  עצמי ופילוס מילוי של תכונות אופטימליים, 

.  
 ואישורים  תעודות

 
 

 Giscode:  W2+ 
 Emicode:  EC1 

 Engel: Blauer 12a UZ-DE RAL 
Nr.:-AbZ   46-157.10-Z 

3:-71 DIN  toys of Safety 
53160: DIN   perspiration and Saliva

authenticy 
 resistance: Slip / 003-108 51130/DGVU DIN

R9 
 

 ברק דרגת
 מבריק משי, משי,-מט

 
 מיוחדות  הוראות

  פריימר  לסוגי מעולה הדבקות יכולת EcoGold -ל
   ExoBloc ,FlexPrimer  :כמו שונים

 יש  טיק, כגון  שומניים אקזוטיים בעצים טיפול-
 .  ExoBloc-בפריימר תחילה להשתמש

 מיטבי מראה ולקבלת טקסטורה ,גוון להעצמת-
 יש  ,אירוקו( או דובדבן אגוז, )למשל: כהים, בעצים
®ExoBloc AquaSeal -פריימר שכבת תחילה ליישם

  ®EcoGold AquaSeal שכבות שתי ןכמ אחרל רקו 
 

 יישום 
  באמצעות  ®EcoGold AquaSeal את יישםל ניתן

   .אחידות שכבות 3-ב שפכטל או מברשת רולר,
  שסופגים עץ סוגי על בשפכטל המוצר את למרוח אין

 . וכו' אשה מייפל, ,בוק עץ על כמו בכבדות
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 מיוחדים  טיפים
 למרוח יש )סולבנטי(, ממיסים בסיס על ללכה בניגוד

  אין עשירות, בשכבות ®EcoGold AquaSeal את
 רבות פעמים אזור אותו על רולר עם החומר את לגלגל

 . מוגזמת ובצורה
 ייבוש

 בפרקט,  )דפורמציה( וגליות מלחץ להימנע מנת על
 ביום  מים בסיס על לכה אחת שכבה למרוח מומלץ

 שספג. המים את לנדף זמן מספיק יהיה שלעץ בכדי
 הפרקט  על בזהירות וללכת עדין ליטוש ללטש ניתן

-כ עם  C23°   של יחסיים )בתנאים שעות 4-3 לאחר
 באוויר(.  לחות 50%

 לטפל  או בשטיחים לכסות לשחיקה,  לחשוף אין
   ימים  14-8 במשך ותחזוקה ניקוי במוצרי

 כיסוי  כושר
 שכבה אחת ברולר/מברשת:

 מ"ר( 10ליטר/1)   מ"ר1מ"ל/100 -כ
 אחסון/הובלה

 נם הי נפתחה שלא מקורית אריזה של המדף חיי
  ואוחסן  הועבר  שהחומר בתנאי חודשים  12 מינימום
 הקפאה.  מפני המוגן ויבש קריר במקום
 כלליות הערות

 שימוש. לפני בקפידה המוצר הוראות את לקרוא יש
  על מעובד להיות חייב  Seidle-Berger תוצרת מוצר

  זה מדריך אשר פרקטים, להרכבת מוסמך אדם ידי
 לכללי בהתאם יבוצע במוצר  השימוש לו. מיועד

 התקנות לפי והתקנה האומנות חידוש המלאכה,
 על  להקפיד יש במוצר. שימוש שנעשה במדינה החלים
 -מפרט

  paving" wood and "Parquet 18356 DIN  , DIN
 "work "Flooring 18365 של טכני מידע גיליונות-ו  

CTA the BEB, the TKB ו--BVPF the 
Fußbodentechnik & Parkett Bundesverband .  

  המוצר. את טפחלו לנקות כיצד  הלקוח את ליידע יש
 כלא נחשב להוראות תואם שלא במוצר שימוש כל

 של להוראות ציות ואי במוצר תקין לא שימוש תקין.
 אחריות ולא משתמשה  באחריות הינם ,זה מדריך
 התנאים את לבדוק יש במוצר, השימוש לפני היצרן.
 ומקצועית. תקינה בצורה במוצר לשימוש םיהכללי

 נוספות  הפניות
 הבאים:  הטכניים הנתונים דפיב לעיין יש

  לרצפות גימור במוצרי לשימוש כלליות הוראות -
 פרקט

  גמורות/משומנות רצפות של ותחזוקה ניקוי -
  (MSDS)ובטיחות זיהוי הוראות -


