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Opis produktu 
Brilliance Cleaner L94 Wachsentferner jest środkiem 
czyszczącym do usuwania zanieczyszczonych warstw 
środków pielęgnacyjnych, względnie warstw wosku z 
lakierowanych parkietów i innych podłóg drewnianych. 
Gruntowne czyszczenie jest konieczne, gdy warstwa 
środka pielęgnującego przyjęła zbyt wiele brudu i podłoga 
wygląda brzydko. 
 
Giscode: GU50 
 
Wskazówki ogólne 
Uwaga: Przy czyszczeniu podłóg nie powinno się stosować  
zbyt wiele wody, gdyż mogą powstać szkody w skutek 
pęcznienia drewna. Zbyt długie oddziaływanie nadmiernej 
ilości Brilliance Cleaner L94 może doprowadzić do 
uszkodzenia lakieru. 
 
Jeśli występują uszkodzenia podłogi lub warstwa lakieru 
jest starta aż do drewna, istnieje niebezpieczeństwo, że w 
miejscu wsiąkania wody drewno zszarzeje. W takim 
wypadku należy wykonać szlifowanie i ponowne 
lakierowanie podłogi. 
 
Stosowanie 
L94 może być stosowany zarówno do czyszczenia 
gruntownego, jak i czyszczenia bieżącego (mocno 
rozcieńczony). 
 
Czyszczenie  gruntowne 
Zwilżyć podłogę i rozprowadzić Brilliance Cleaner L94.  
Chwilę odczekać, aby środek zaczął działać, po czym  
wyszorować podłogę (ręcznie lub maszynowo). W 
zależności od stopnia zabrudzenia i grubości warstwy 
środka pielęgnacyjnego stosuje się nierozcieńczony lub 
rozcieńczony wodą w stosunku 1:1, w razie potrzeby 
należy powtórzyć czyszczenie. Rozpuszczony brud należy 
natychmiast zebrać i przemyć podłogę czystą wodą.  
 
Czyszczenie bieżące 
Stosuje się, gdy powierzchnia jest relatywnie lekko 
zabrudzona. W wyniku normalnego przemycia podłogi 
brud zostanie usunięty, przy czym na 1 wiadro wody należy 
dodać ok. 0,1-0,2 l Brilliance Cleaner L94 . 
 
Zużycie  
ok. 20 ml/m² lub 50 m²/l 
 
 

Składniki 
Niejonowe środki powierzchniowo czynne, etery glikolowe, 
woda i substancje zapachowe, pH: 6. 
 
Składowanie / transport 
W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchym i 
chłodnym pomieszczeniu 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 lakierowanych / olejowanych 
podłóg 
-Wskazówki dotyczące oznaczeń i bezpieczeństwa prac 
(Karta charakterystyki substancji niebezpiecznych) 
 
 
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 
ponosi wykonawca, co wyklucza odpowiedzialność i 
obowiązek gwarancyjny producenta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


