
Opis techniczny 

 
 

Brilliance BioSoap 

Stand 11/2018 - Seite 1 von 1 
 
Berger-Seidle GmbH • Maybachstr. 2 • 67269 Grünstadt • www.berger-seidle.de • Tel: +49 (0) 63 59 / 80 05-12 

 
 
Opis produktu   
Brilliance BioSoap jest to mydło dodawane do wody, 
stosowane do czyszczenia na mokro lub do gruntownego 
czyszczenia podłóg olejowanych. Produkt oparty na 
mydłach produkowanych na bazie olejów roślinnych oraz 
na woskach. 
  
Giscode GU50. 
 
Stopień połysku       
Jako dodatek do wody Brilliance BioSoap nie ma żadnego 
wpływu na stopień połysku. 

 
Szczególne wskazówki       
Podłogi zaimpregnowane olejem: 
Podłoga zaolejowana musi być nie tylko czyszczona, lecz 
także, od czasu do czasu w zależności od stopnia zużycia, 
pielęgnowana. Przy pojawieniu się śladów zużycia, 
wymycia lub podobnych, należy przeprowadzić 
doolejowanie podłogi odpowiednim środkiem do podłóg 
olejowanych.  
 
Podłogi pokryte olejem lub lakierami tworzącymi warstwę: 
Brilliance BioSoap może zostać użyty jako dodatek do wody 
w celu wyczyszczenia podłogi w przypadku zastosowania 
olejów pozostawiających na powierzchni warstwę lub 
lakierów olejowych na bazie żywic. W  przypadku lakierów 
wodnych polecamy do czyszczenia Brilliance 
NeutralCleaner lub Brilliance Cleaner L94. Poza tym mocno 
rozcieńczony Brilliance BioSoap może być stosowany także 
do podłóg lakierowanych i innych gładkich powierzchni 
(unikać niebezpieczeństwa poślizgu z powodu zbyt dużego 
stężenia mydła).   
Brilliance BioSoap w szczególnych przypadkach może być 
stosowany także w postaci nierozcieńczonej. Środki 
czyszczące należy przechowywać w miejscu niedostępnym 
dla dzieci!  
 
Sposób użycia   
Jako dodatek do wody, do utrzymania czystości:  
Luźne zabrudzenia powinny zostać zebrane z podłogi przy 
pomocy szczotki lub odkurzacza. Do ok. 5l ciepłej wody 
należy dodać pół filiżanki (ok. 50 ml) Brilliance BioSoap. 
Podłogę należy przetrzeć wilgotną szmatą. Silniejsze 
zabrudzenia usunąć białym padem i roztworem mydła.  
 
Czyszczenie gruntowne  
Brilliance BioSoap rozcieńczyć z wodą w stosunku 1:4, 
nanieść równomiernie na podłogę za pomocą mopa i 
czyścić na mokro padem ściernym (zielonym, czarnym) lub 
szczotką. Zabrudzenia usunąć szmatą lub odkurzaczem. Na 

koniec przetrzeć do czysta czystą wodą. Pozostawić 
podłogę do całkowitego wyschnięcia. Suchą powierzchnię 
zaolejować środkiem Classic BaseOil, Classic BaseOil Color 
lub Classic 100ProOil. Po odparowaniu wody podłoga 
ponownie nadaje się do użytku/ dalszej obróbki. 
 
Zużycie     
Ok. 300 m²/ l w zależności od ilości zastosowanego 
roztworu 
 
Składowanie/Transport    
W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchym i 
chłodnym pomieszczeniu, co najmniej 24 miesiące. 
 
Odnośniki    
Następujące informacje dodatkowe obowiązują jako część 
składowa niniejszej informacji technicznej: 
 
-Ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do 
parkietu. 
 -Czyszczenie i pielęgnacja lakierowanych / olejowanych 
podłóg 
 -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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


