Opis techniczny
Brilliance FillAndFinish
Opis produktu
Brilliance FillAndFinish to środek do zabezpieczania
krawędzi
fabrycznie
lakierowanego
parkietu
warstwowego. Zabezpiecza on, podczas zmywania na
mokro, przed wnikaniem wody w niepokryte lakierem
płaszczyzny boczne i czoła parkietu gotowego. Głównymi
składnikami produktu są modyfikowane oleje roślinne i
woski. Brilliance FillAndFinish różni się od dotychczas
stosowanych produktów na bazie wosków nie tylko
znacznie mniejszą zawartością rozpuszczalników, lecz
również sposobem użycia. Przed użyciem należy dokładnie
zapoznać się z niniejszą informacją techniczną i
wypróbować produkt na mniejszej powierzchni.
Giscode: GH10
Wskazówki szczególne
Nasączone szmaty, pady i inne narzędzia należy
przechowywać w zamkniętym pojemniku. Olej/ wosk w
połączeniu z pyłem drzewnym, tkaninami itp. należy
zwilżyć wodą lub przechowywać w zamkniętym wiadrze,
w przeciwnym razie istnieje ryzyko samozapłonu. Produkt
sam w sobie nie jest samozapalny!

Polerowanie Brilliance FillAndFinish
Bezpośrednio po nałożeniu konieczne jest usunięcie środka
z powierzchni. Proces polerowania
musi zostać bezwzględnie zakończony przed zaschnięciem
preparatu. Z tego powodu należy nakładać preparat
jednorazowo tylko na taką powierzchnię, aby móc spełnić
ten warunek. W wypadku większych powierzchni zaleca się
stosować polerki. Pod biały pad należy koniecznie podłożyć
chłonną, nie zostawiającą włókien szmatkę w celu zebrania
nadmiaru środka. Najlepsze efekty uzyskuje się stosując
polerki szybkoobrotowe (high speed). Małe powierzchnie
można polerować ręcznie przy użyciu szmaty. Polerowanie
można zakończyć po uzyskaniu przez podłogę pierwotnego
wyglądu jak przed nałożeniem Brilliance FillAndFinish.
Jeżeli produkt zdążył podeschnąć, należy spryskać
powierzchnię Brilliance Cleaner L91 celem rozpuszczenia i
umożliwienia polerowania. Dopiero po 24 h można
wykonać pierwszą pielęgnację wodnym preparatem do
pielęgnacji. Polecamy zastosować nasz Brilliance Everclear
Czyszczenie narzędzi za pomocą Brilliance Cleaner L91 KHVerdünnung.

Stosowanie
Powierzchnia podłogi powinna być czysta, sucha i
odkurzona. Zaleca się przeprowadzanie pielęgnacji
partiami.

Schnięcie
Przy 23°C/50% wzgl. wilgotności powietrza: nie należy
wchodzić przez ok. 60 min. od zakończeniu polerowania.
Pierwsza pielęgnacja może mieć miejsce następnego dnia.

Nakładanie Brilliance FillAndFinish
Brilliance FillAndFinish należy nakładać przy pomocy
metalowej szpachli z zaokrąglonymi kantami, plastikowej
szpachli lub gumowej pacy. Przed użyciem gumowej pacy
należy sprawdzić, czy guma, z której została wykonana jest
odporna na działanie zawartych w preparacie
rozpuszczalniki. W tym celu wylać na pacę niewielką ilość
Brilliance FillAndFinish - pozostawić na ok. 60 sek., a
następnie zetrzeć białą szmatką. Zabarwienie szmatki na
kolor gumy świadczy o nieprzydatności pacy do stosowania
z Brilliance FillAndFinish. Nakładając preparat należy
zwrócić szczególną uwagę na wprowadzenie maksymalnej
ilości w szczeliny parkietu. Im głębiej preparat wnika w
szczeliny, tym lepiej jest parkiet zabezpieczony przed
wilgocią. Natomiast na samej powierzchni podłogi należy
pozostawić przy szpachlowaniu jak najmniejsza ilość
środka. Im dokładniej wykonana jest ta część prac, tym
łatwiej i szybciej przebiega polerowanie.

Zużycie
W zależności od podłoża i sposobu pracy: 10-15 g/m²
Składowanie / transport
W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchym i
chłodnym pomieszczeniu można przechowywać co
najmniej 12 miesięcy.
Ogólna wskazówka
Przed użyciem produktu należy dokładnie przeczytać
instrukcję użytkowania. Ten produkt Berger-Seidle musi
być stosowany przez osobę wykwalifikowaną do układania
parkietu, do której ta instrukcja jest kierowana. Praca musi
być zgodna z zasadami rzemiosła, aktualnym stanem
wiedzy oraz normami i przepisami obowiązującymi w kraju,
w którym produkt jest stosowany. Należy przekazać
klientowi wytyczne dotyczące czyszczenia i pielęgnacji
produktu. Każde użycie nieujęte w określonym przez
Berger-Seidle zakresie stosowania, uważane jest za
niewłaściwe. Za niewłaściwe użycie i nieprzestrzeganie
instrukcji zawartych w tym dokumencie odpowiedzialność
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ponosi wykonawca, co wyklucza odpowiedzialność i
obowiązek gwarancyjny producenta.
Odnośniki
- Ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do
parkietu.
- Czyszczenie i pielęgnacja lakierowanych / olejowanych
podłóg
-Karta charakterystyki niebezpiecznych substancji
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