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Aqua-SealP

®
P PAK-Stop 

 
 

Popis  Aqua-Seal PAK-Stop je vysoce elastická stěrkovací spárovací hmota pro uzavření problematických 
polycyklických aromatických uhlovodíků (PAK - Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe) například z 
lepeného lože staré parketové podlahy. Aqua-Seal PAK-Stop se samozřejmě dá optimálně používat jako 
elastický „spárovací tmel“. Tento výrobek na ekologické vodní bázi pomáhá udržovat a ekonomicky sanovat 
cenné staré podlahy. Výstupní cesty PAK jsou uzavřeny a je dosaženo podstatného snížení zátěže. Toto 
sanační opatření je účelné jen pokud lepené lože je ještě neporušené. 
Kód Gis W2+ 

 
Použití Aqua-Seal PAK-Stop se dodává jako bezbarvý. Přidáním asi 30 % Aqua-Seal PafukiPulver vhodného 

barevného odstínu získá výrobek své zbarvení a vytvrzovací složku. Aqua-Seal PafukiPulver se krátce před 
zpracováním přidává se strojním mícháním dokud nevznikne homogenní stěrkovací hmota. Příklad: 4,5 kg 
Aqua-Seal PAK-Stop a 1,35 kg Aqua-Seal PafukiPulver. 
Sanovaná podlaha musí být dobře vybroušená a vyčištěná. Případně existující zbytky vosku odstraňte ze 
spár, neboť boční přilnavost Aqua-Seal PAK-Stop nesmí být narušena příliš velkým množstvím vosku, 
popřípadě proveďte test přilnavosti. 

Namíchanou pastu je nutno rychle, bezezbytku a plnoplošně nanést nerezovou stěrkou (z ušlechtilé oceli) na 
předem obroušenou (zrnitostí 60 nebo 80) parketovou podlahu. Případné zbytky staré stěrkovací hmoty by 
měly být pokud možno předem odstraněny. 
Aby nedošlo k narušení způsobu funkce metody, je obvykle nutno uzavřít i obvodové spáry. Vzhledem k 
tomu, že Aqua-Seal PAK-Stop je vysoce a trvale elastický, může dilatační spára do značné míry pracovat. 
Ochrana před emisemi PAK má v tomto případě přednost. 

U nadměrně širokých spár je při schnutí normální, že se Aqua-Seal PAK-Stop smršťuje. V takovém případě 
je po uschnutí přes noc nutné nové nanesení stěrkovací hmoty (je možné i částečně). 
Po dostatečném zaschnutí se provede nové broušení se zrnitostí 60/80, které musí být provedeno až na 
holé dřevo. Potom se provede posouzení kompletního uzavření spár, popřípadě se stěrkování opakuje. Po 
následném jemném broušení je podlahu možno ošetřit se všemi našimi konzervačními prostředky na 
parkety. 

Ideální sanace se provede s naší rodinou výrobků LT-Export, která má malý sklon k zalepení stran. Od 
systémů vodních laků na těchto starých podlahách zásadně odrazujeme, neboť následné bobtnání by mohlo 
poškodit staré lepené lože. Pokud by přesto bylo požadováno použití vodního laku, je možno provést nátěr s 
Aqua-Seal EcoGold nebo Aqua-Seal 2K-PU (jedna vrstva válečkem denně! Dodržujte omezení použití). 
Namíchaná stěrkovací hmota je při uložení v uzavřené nádobě skladovatelná přes noc (při pokojové teplotě 
a správném namíchání). 
Tento výrobek není vhodný jako parotěsná zábrana například proti stoupající vlhkosti. 

 
Schnutí Při 23 °C / 50% relativní vlhkosti vzduchu je brousitelná po asi 14 - 16 hodinách. Při špatném větrání, nižší 

teplotě, jiné vlhkosti vzduchu a zvětšené tlouštce vrstvy se schnutí může podstatně prodloužit. U dřev se 
zvláště vysokým obsahem oleje je na schnutí nutno vyhradit až 36 hodin, neboť olej zpomaluje schnutí. 

 
Spotřeba V závislosti na podkladě a způsobu práce: 

Průměrná spotřeba: asi 100 ml/m² nebo asi 10 m²/l 
V závislosti na druhu a rozsahu spár a prohlubní se spotřeba může podstatně zvýšit. 
V porovnání s normálním tmelením je při použití Aqua-Seal PAK-Stop nutno počítat se zvýšenou 
náročností broušení a spotřebou brusných prostředků. 
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Skladování / 
doprava 

Při dopravě a skladování v nezamrzajících prostorách, v chladnu a suchu v neotevřené originální nádobě je 
skladovatelnost minimálně 12 měsíců. 

 

Další 
pokyny 

Pokud v důsledku smršťování dřeva dodatečně opět vzniknou spáry, je možno je cíleně uzavřít pomocí 
Pafudima Top-Elastic. To je však dodatečný výkon. 

 
Další odkazy  Součástí tohoto datového listu jsou následující rubriky naší sbírky datových listů: 

 
- Všeobecné pokyny k používání nátěrových hmot na parkety 
- Čištění a údržba konzervovaných / olejovaných podlah 
- Označení a bezpečnostní pokyny (Bezpečnostní list) 
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