
Berger-Seidle – Správná volba!
 
Firma Berger-Seidle byla založena v roce 1926 a představuje na celosvětové přední technologické úrovni povrchové úpravy 
pro dřevěné podlahy a lepidla. 

Jako středně velká, rodinná fi rma zajišťuje silné a spolehlivé hodnoty pro své zaměstnance a zákazníky – a 
vysoce specializovaná a osvědčená kvalita „100% Made in Germany“.

Berger-Seidle je lídrem na trhu v mnoha zemích po celém světě po desetiletí.

 

Vaše výhody:
 

přední produktové inovace  – jako například první dvousložkové laky na 
vodní bázi bez Isokyanátu a mnoho dalšího …!

přední úroveň ochrany životního prostředí a zdraví – jako je snížení VOC!

celosvětově osvědčené produkty a zpracovatelnost  – ve 
všech klimatických pásmech po celém světě!

velká fl exibilita a kreativita  – s širokým programem bare-
vných možností a kombinací!

vysoká hodnota produktů  – používající vybrané prémiové 
suroviny, většinou na bázi vody nebo z obnovitelných zdrojů!

přední spolehlivost produktu – silná, zkušená kvalita výroby 
a moderní kvalitní kontrolní systém!

100% vyrobeno v Německu – provedeno dle nejvyšších 
národních a mezinárodních norem!

Spolehlivost – pevná, dlouhodobě udržitelná, oriento-
vaná politika společnosti!

zjednodušit práci montážníkům  – s kompletní specializovanou pro-
duktovou řadou - od lepidel až po povrchovou úpravu!

Skvělý servis (služby) – silné zaměření na ško-
lení, poradenské podpory!

Vynikající laky, oleje lepidla
stejně jako čistící a údržbové prostředky

Údržba a péče
Krásné dřevěné podlahy trvalé hodnoty

Čištění a péče
Dokonale odpovídající systém

     

Brilliance Everclear
- není leštidlo, protiskluzová péče
- pro uzavřené – lakové dřevěné povrchy
- vhodné také pro korkové podlahy, PVC a linoleum 
- dostupné: matt, stop – protiskluz, antistatik
- použít můžete samostatně při ošetření, nebo ředěné k 
čištění

Brilliance AquaSatinPolish
- čistící prostředek na vodní bázi
- pro olejované a olejo/voskované povrchové úpravy
- velmi dobře leštitelný s dobrou účinností

 

 
  

Brilliance Pfl egeöl
- olejo/vosková péče, produkt pro všechny olejo-impreg-
nované dřevěné povrchy

- zejména vhodné na vysoce zatěžované prostory
- stříkatelný
- velmi dobře leštitelný, ekonomický

Brilliance BioSoap
- mýdlo na čistění a údržbu olejovaných a olejo/vosko-
vaných podlah

- na bázi přírodní obnovitelných surovin

 

  
 

Brilliance Cleaner L94
- odstraňovač vosků
- pro odstranění nečistot a zbytků voskových fi lmů
- použít můžete neředěné nebo ředěné 
- vhodné pro základní čištění 
- strojové čistění
- pouze na povrchy odolné proti rozpouštědlům

Brilliance Cleaner L91
- čistič s podílem chemických rozpouštědel na podlahy
- určen pro odstranění skvrn, šmouh od obuvi a 
znečištěných vrstev vosků

- pro základní čištění

   
Brilliance NeutralCleaner
- universální jemný čistič na podlahy
- vhodné pro olejované, olejo/voskované a uzavřené 
podlahy

- ideální použití v SprayMoc ComfortClean
- použít můžete neředěné nebo ředěné pro běžnou údrž-
bu

SprayMop ComfortClean
- pro snadné a rychlé čištění všech tvrdých podlahovin
- bez častého shýbání, pomocí rozprašovače
- velmi dobrý čistící efekt
- díky rozprašovači se nehromadí velké množství vody na 
jednom místěBerger-Seidle GmbH

Parkettlacke • Klebstoff e • Bauchemie
Maybachstr. 2 • 67269 Grünstadt / Weinstraße
www.berger-seidle.de • info@berger-seidle.de
Tel: +49 (0) 63 59 / 80 05-12 • Fax: +49 (0) 63 59 / 80 05-55 18
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Přehled produktů 

Tento přehled poukazuje jaké čistící a údržbové prostředky jsou potřeba

Typ povrchu lakované dřevěné podlahy impregnované/olejo/voskové podlahy

Počáteční a následná péče
se provádí po nátěru, po   8-10 
dnech po důkladném vyschutí,
ale vždy před prvním 
intensivním používáním

potřebné množství

Brilliance Everclear 
aplikovat neředěné

30-40 ml/m²

Brilliance AquaSatinPolish / Pflegeöl
aplikovat neředěné

30-40 ml/m²                                 / 5-20 ml/m²

Běžné čištění

Odstranění  nečistoty.
Čisticí prostředek se přidává
do vody.  Vytřete podlahu
mírně vlhkým mopem.

potřebné množství

Brilliance NeutralCleaner /
Brilliance Cleaner L94
neředěný / ředěný

300ml / 10l vody

Brilliance NeutralCleaner / BioSoap
neředěný / ředěný

300ml / 10l vody

Běžná péče/údržba
Čisticí prostředek přidejte
do vody. Vytřete podlahu
mírně vlhkým hadrem.  

potřebné množství

Brilliance Everclear 
ředěný

300ml / 10l vody

Brilliance AquaSatinPolish
ředěný

300ml / 10l vody

Základní čištění
Aplikujte přípravek na podlahu, 
nechte jej působit a poté od-
straňte rozpuštěný zbytkový 
film.

potřebné množství

Brilliance Cleaner L94
neředěný / ředěný

1l / 1l vody

Brilliance BioSoap 
ředěný 

1l / 3l vody

Prosím věnujte pozornost podrobných rad na přípravcích produktů a dbejte informací dle technického listu, stejně jako dalších 
pokynů v informačních materiálech pro čištění a péči. 

Důležité upozornění k údržbě! 

Pokojová teplota má být 18-20°C v ideální relativní vlhkosti 
50-60%, která zabraňuje nadměrnému tvoření mezer. Prach 
a nečistoty odstraňujte za sucha měkkým hadrem, vhodným 
smetákem nebo vysavačem. Doporučujeme předběžné 
opatření filcovými podložky, rohože pro zachytávání 
nečistot, ochranné podložky pod kolečkové židle a pra-
videlné odstraňování nečistot – vysáváním, tím zamezíte 
škrábancům a poškození podlahy. 

Upozornění – podlahy čištěte jen vlhkým mopem, příliš 
mnoho vody škodí a dochází k poškození vaší dřevěné po-
dlahy. Frekvence čištění je závislá pouze na vašem uvážení. 
Následující tabulka je informativní.

Provoz Mírný Střední Silný

Počáteční péče 1 x 1 x 1 x

Běžné čistění suché Denně 
nebo dle 
potřeby    

Denně 
nebo dle 
potřeby  

Denně 

Běžné čistění 
mokré 

8-14 dní 2-4 dny Denně

Běžná péče/údržba 2-3 x p.a. 4-6 x p.a. 8-12 x p.a.

Základní čištění 1 x p.a. 2 x p.a. 4 x p.a.

V závislosti na využití podlah, je nutné přizpůsobit předem 
stanovené intervaly. 



   
Emissions-
geprüftes 
Produkt 

nach DIBT-
Grundsätzen

Berger-Seidle 
GmbH

Grünstadt

Z-157.10-47

    
Emissions-
geprüftes 
Produkt 

nach DIBT-
Grundsätzen

Berger-Seidle 
GmbH

Grünstadt

Z-157.10-47

 
Classic BaseOil
- bezbarvý hloubkový impregnační olej pro dřevěné 

podlahy
- bez VOC
- použití na surové materiály, vytvoří přírodní vzhled
- na bázi přírodních obnovitelných surovin
- splňuje požadavky BR 181 a DIN 51130, protiskluznost R9, 
R10, R11

- může být kombinován s oleji, olejovosky a dalšími pov-
rchovými úpravami od BS

- oborový kód Ö10+

Classic BaseOil Color
- bezbarvý hloubkový impregnační olej pro dřevěné 

podlahy
- použití na surové materiály, vytvoří přírodní vzhled
- na bázi přírodních obnovitelných surovin
- splňuje požadavky BR 181 a DIN 51130, protiskluznost R9, 
R10, R11

- může být kombinován s oleji, olejo/vosky a dalšími pov-
rchovými úpravami od BS

- ve 52 barevných odstínech
- oborový kód Ö40

 

   
Emissions-
geprüftes 
Produkt 

nach DIBT-
Grundsätzen

Berger-Seidle 
GmbH

Grünstadt

Z-157.10-48

   
Emissions-
geprüftes 
Produkt 

nach DIBT-
Grundsätzen

Berger-Seidle 
GmbH

Grünstadt

Z-157.10-149

 
Classic 100ProOil
- olejový systém pro použití na surové materiály 
- bez VOC
- splňuje požadavky BR 181 a DIN 51130, protiskluznost R9, 
R10, R11

- oborový kód Ö10+

Classic HardOil
- olejový systém pro použití na surové materiály 
- bez VOC
- splňuje požadavky BR 181 a DIN 51130, protiskluznost R9, 
R10, R11

- oborový kód Ö10
 

  
Emissions-
geprüftes 
Produkt 

nach DIBT-
Grundsätzen

Berger-Seidle 
GmbH

Grünstadt

Z-157.10-46

 
Classic Plus
- zrychlení schnutí pro všechny olejové systémy kromě 
outdoor olejů

- zlepšuje zrychlení schnutí a kvalitu
- doporučujeme přidání 10%

Systém na vodní bázi
Uzavírací parketové systémy na vodní bázi a na špičkové úrovni

Olejový systém
Prémiové systémy s
nekonečnými možnostmi

Konvenční systém
Tradiční prémiové
uzavírací produkty

    
 

Emissions-
geprüftes 
Produkt 

nach DIBT-
Grundsätzen

Berger-Seidle 
GmbH

Grünstadt

Z-157.10-46

 

AquaSeal Pafuki
- tmelový základ pro brusný prach na vodní bázi
- vhodný pro všechny druhy dřeva
- oborový kód W2+

AquaSeal ExoBloc
- jednokomponentní základní nátěr na vodní bázi pro 
exotické dřeviny

- chrání přírodní barvu dřeva 
- silné zvýraznění kresby,
- úsporný díky aplikaci v jedné vrstvě
- oborový kód W3+

 

  
Emissions-
geprüftes 
Produkt 

nach DIBT-
Grundsätzen

Berger-Seidle 
GmbH

Grünstadt

Z-157.10-46

 
AquaSeal FlexPrimer
- akrylátový základní lak na vodní bázi
- vhodné pro všechny produkty na vodní bázi
- střední zvýraznění kresby,
- chrání přírodní barvu dřeva
- oborový kód W2+

 

  
Emissions-
geprüftes 
Produkt 

nach DIBT-
Grundsätzen

Berger-Seidle 
GmbH

Grünstadt

Z-157.10-47

 
    

Emissions-
geprüftes 
Produkt 

nach DIBT-
Grundsätzen

Berger-Seidle 
GmbH

Grünstadt

Z-157.10-46

 

AquaSeal 2KPU
- dvoukomponentní lak na vodní bázi s excelentními 
vlastnostmi

- universálně využitelný
- k dispozici:naturalwhite, ultra mat, matt, polomat, lesk
- vhodné pro všechny oblasti použití
- celosvětově populární bestseller
- vhodný pro zavírání base olejů
- oborový kód W2/DD+

AquaSeal EcoGold
- jednokomponentní vodní lak s velmi dobrými odolnými 
vlastnostmi

- vhodné pro zdůraznění kresby
- celosvětově populární bestseller
- vhodný pro zavírání base olejů
- jeden produkt pro všechny oblasti použití
- oborový kód W2+

 

   
Emissions-
geprüftes 
Produkt 

nach DIBT-
Grundsätzen

Berger-Seidle 
GmbH

Grünstadt

Z-157.10-47

 
  

Emissions-
geprüftes 
Produkt 

nach DIBT-
Grundsätzen

Berger-Seidle 
GmbH

Grünstadt

Z-157.10-46

 

AquaSeal GreenStar
- dvousložkový lak na vodní bázi s excelentními vlastnost-
mi

- první produkt, který neobsahuje isocyanáty!!!
- žádné nebezpečné látky
- extrémně dlouhá doba zpracovatelnosti nejméně 12 
hodin

- vhodné také pro korek
- splňuje požadavky BR 181 a DIN 51130, protiskluznost R9
- oborový kód W3/DD+

AquaSeal SmartHome
- jednokomponentní parketový základ pro normální zatížení
- cenově výhodná alternativa 
- k dispozici v polomatu
- oborový kód W2+

 

 
Emissions-
geprüftes 
Produkt 

nach DIBT-
Grundsätzen

Berger-Seidle 
GmbH

Grünstadt

Z-157.10-47

 
AquaSeal CeramicStar
- dvousložkový lak na vodní bázi s vynikajícími vlastnostmi
- enormní odolnost a tvrdost, podporovaný keramickými 
komponenty

- extrémně rychlá zatížitelnost již po 24 hodinách
- ideální pro renovace starých podlah s nebezpečnými 
zbytky soli

- velmi snadno se aplikuje
- splňuje požadavky BR 181 a DIN 51130, protiskluznost R9
- oborový kód W3/DD+

    
Emissions-
geprüftes 
Produkt 

nach DIBT-
Grundsätzen

Berger-Seidle 
GmbH

Grünstadt

Z-157.10-177

SolvSeal PafukiSuper
- bezbarvý tmelový základ pro brusný prach
- velmi dobrý plnič
- barevný odstín je dosažen smícháním odpovídající dře-
věné moučky

- oborový kód G2

SolvSeal LT Export Extra
- pryskyřičný lak
- extrémně osvědčený produkt po celá desetiletí
- velmi malý sklon k bočnímu klížení
- pro pružné konstrukce a sportovní haly, víceúčelový 
místnosti

- vhodné na podlahové vytápění
- oborový kód KH1

 

  
SolvSeal UniQuickPrimer
- pro špachtlování, válečkování a zvýraznění kresby
- zabraňuje vzlínání látek ze dřeva
- zintenzivňuje barvu a kresbu
- oborový kód G2

 

Systémy na vodní bázi normální zatížení střední zatížení silné zatížení

AquaSeal® 2KPU 2 x špachlovat + 2 x válečkovat = 300 ml/m² 3 x válečkovat = 360–400 ml/m²

AquaSeal® GreenStar 2 x špachlovat + 2 x válečkovat = 300 ml/m² 3 x válečkovat = 360–400 ml/m²

AquaSeal® CeramicStar 2 x špachlovat + 2 x válečkovat = 300 ml/m² 3 x válečkovat = 360–400 ml/m²

AquaSeal® EcoGold 2 x špachlovat + 2 x válečkovat = 300 ml/m² 4 x válečkovat mind. 360–400 ml/m²

AquaSeal® SmartHome 2 x špachlovat + 2 x válečkovat = 300 ml/m² 3 x válečkovat = 360 ml/m² nemožné


