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 תיאור

SmartHome ®AquaSeal  עץ לרצפות לכה הוא  
 .במהירות שמתייבש

 עמידות רמת נדרשת ןבה םמגורי  לחדרי  מיועד הוא
 . בינונית עד רגילה

 
 ואישורים  תעודות

 

 
Emicode: EC1 
Giscode: W2+ 
AbZ-Nr.  Z-157.10-46 

 
 מעלות( 60-ב )נמדד ברק תודרג
   (20-10)  מט
   (40-30)   משי-מט

 
 יישום 

  שלושב SmartHome ®AquaSeal ליישם יש
  שכבות ושתי פריימר שכבה גם אפשר) עבות כבותש

 לכה( 
 

 מיוחדות  הערות
  ממיסים על שמבוססות עץ רצפות לכות כמו לאש
 SmartHome ®AquaSeal לשים יש (,טינר)

  החומר את רולר עם לגלגל ואין עשירות בשכבות
 . מופרזת בצורה  אזור באותו פעמים מספר

 : כפריימר הבאים בחומרים רק להשתמש ניתן
 

AquaSeal® FlexPrimer 
AquaSeal® ExoBloc 

 
 ייבוש

 שכבה אחרי :יחסית לחות  50%/צלזיוס מעלות 23-ב
  או המשטח את ללטש ניתן ,רולר עם המיושמת אחת
  במידה) .שעות 4-3 לאחר בזהירות עליו ללכת

  20-10 בערך :אחת שכבה אחרי בשפכטל ומיישמים
  שונה לחות ,נמוכות טמפרטורות , האוורור טיב .(דקות

 הייבוש זמן את לעכב עלולים הלכה שכבת עובי או
 . משמעותי באופן

  במוצרי מששתלה או בשטיחים הפרקט את לכסות אין
 . יום 14-8 במשך טיפול

 
 כיסוי  כושר
 :העבודה ובשיטת העץ במשטח תלוי

 
 :: שפכטלב  אחת השכב

 ליטר/רמ״ 35 -כ או מ״ר/מ״ל 30 -כ
 

 :מברשת /רולרב אחת שכבה
 ליטר/מ״ר 10 -כ או מ״ר/מ״ל -כ
 

 הובלה /אחסון
  נםהי נפתחה שלא מקורית אריזה של המדף חיי

  ואוחסן הועבר שהחומר בתנאי חודשים 12 מינימום
 .הקפאה מפני המוגן ויבש קריר במקום

 
 מהמפעל  בלכה מראש תמצופו עץ רצפות

SmartHome ®AquaSeal לצפות מתאים לא  
  ללטש יש) מראש מוכן ציפוי עם  שמגיעות עץ רצפות

 .העץ( עד
 

 כלליות הערות
 . שימושה לפני בקפידה המוצר הוראות את לקרוא יש

  על מיושם להיות חייב  Seidle-Berger תוצרת המוצר
  זה מדריך אשר ,פרקטים להרכבת מוסמך אדם ידי

 לכללי בהתאם יבוצע  במוצר השימוש .לו מיועד
  נעשה שבה במדינה החלים המקצועיים נדרטיםטהס

 -מפרט על  להקפיד יש .במוצר שימוש
  paving" wood and "Parquet 18356 DIN , DIN
"work "Flooring 18365  טכני ומידע  מידע  גיליונות-ו  

  של
CTA the BEB, the TKB  ו--BVPF the 

bodentechnikßFu & Parkett Bundesverband. 
  .המוצר את ולטפח לנקות כיצד  הלקוח את ליידע יש
  כיישום נחשב להוראות תואם שלא במוצר שימוש כל
 של להוראות ציות ואי במוצר תקין לא שימוש .תקין לא

 ולא המוצר משתמש של  ובאחריות הינם זה מדריך
  את לבדוק יש ,במוצר השימוש לפני .היצרן של

  תקינה בצורה במוצר  לשימוש םיהכללי התנאים
 . ומקצועית

 
 נוספות  הפניות

 : הבאים םיהטכני הנתונים דפיב לעיין יש
  לרצפות גימור במוצרי לשימוש כלליות הוראות -

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


