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Opis produktu   
Brilliance Aqua-Satin Polish to bezbarwny wosk 
pielęgnujący na półsyntetycznej, wodnej bazie do 
olejowanych i woskowanych parkietów i podłóg 
drewnianych. Produkt ten, zawierający wosk, ma 
niezwykle silne działanie pielęgnujące i w zależności od 
potrzeb po nałożeniu może zostać spolerowany.  
 
Giscode GE 10. 
 
Szczególne wskazówki  
Przy problematycznych i silnie chłonnych gatunkach 
drewna unikać nadmiaru Brilliance AquaSatinPolish na 
podłodze. Należy nakładać oszczędnie i równomiernie. W 
przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo 
uszkodzenia/spęcznienia krawędzi drewna. Należy unikać 
tworzenia się kałuż ewent. długiego pozostawiana 
namoczonych szmat lub padów na drewnianej podłodze, 
aby nie powstały plamy. W przypadku powierzchni, które 
były już pielęgnowane przy pomocy Brilliance Fitpolish lub 
SuperWax, przed zastosowaniem Brilliance 
AquaSatinPolish należy przeprowadzić gruntowne 
czyszczenie przy pomocy Brilliance Cleaner L91/ KH 
Verdünnung. 
 
Zastosowanie   
Przed użyciem dobrze wymieszać. Powierzchnię 
przeznaczoną do pielęgnacji, a w szczególności parkiet i 
podłogi drewniane, należy dokładnie oczyścić szczotką, 
odkurzaczem, mopem lub wilgotną, dobrze wyciśnięta 
szmatą. Plamy i ślady butów usuwać miejscowo przy 
pomocy miękkiej szmatki nasączonej Brilliance L91 
Cleaner. Nie stosować stalowej wełny, wiórków ani innych 
ściernych materiałów polerujących. 
 
Pierwsza i pełna pielęgnacja  
Przy pełnej pielęgnacji należy cienko i równomiernie 
nałożyć Briliance AquaSatinPolish za pomocą BergerTool 
Wischwiesel lub miękkiej szmaty. W przypadku 
niejednorodnego wyglądu podłogi, np. przy 
nierównomiernym pokryciu, należy te miejsca po 
wyschnięciu środka pielęgnującego wyrównać białym 
padem. 
 
Pielęgnacja bieżąca  
Do bieżącego czyszczenia i jednoczesnej pielęgnacji dodać 
0,2 – 0,3 L Briliance AquaSatinPolish do 8-10 L wody i 
wilgotną, wyciśniętą szmatą przetrzeć podłogę. 
 
 
 

Gruntowne czyszczenie  
Lekkie zabrudzenia, jak ślady butów, tłuste, kolorowe 
plamy można łatwo usunąć nakładając Brilliance Cleaner 
L94 Wachsentferner na miękką szmatę czyszcząc 
delikatnie powierzchnię. Większe powierzchnie należy 
spryskać Cleanerem i wyczyścić polerką z białym padem. 
Następnie należy zmyć powierzchnię czystą wodą , aby 
zebrać rozpuszczone zabrudzenia. 
 
Ważna wskazówka  
Zarówno przy pielęgnacji jak i przy gruntownym 
czyszczeniu nie należy wylewać nadmiernej ilości płynu na 
podłogę, aby uniknąć pęcznienia drewna. Czyszczone 
powierzchnie należy nastęnie zmyć lekko zwilżoną szmatą 
z czystą wodą.  
 
Zużycie  
W zależności od podłoża i sposobu pracy nakładać ok. 10- 
15 ml/m² nierozcieńczonego środka. 
 
Składowanie/ transport  
Chronić przed mrozem. W chłodnym i suchym miejscu, w 
oryginalnym opakowaniu – co najmniej 24 miesiące. 
 
Odnośniki  
Następujące dodatkowe informacje obowiązują jako część 
składowa niniejszej informacji technicznej: 
-Ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do 
parkietu. 
-Czyszczenie i pielęgnacja podłóg lakierowanych / 
olejowanych   
-Wskazówki dotyczące oznaczeń i bezpieczeństwa pracy 
(Karta charakterystyki niebezpiecznych substancji) 
 
 
Ważna 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 
ponosi wykonawca, co wyklucza odpowiedzialność i 
obowiązek gwarancyjny producenta.  


