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Opis produktu  
Brilliance Everclear jest wodnym antypoślizgowym środkiem do 
pielęgnacji lakierowanych parkietów i innych podłóg 
drewnianych, lakierowanego korka (zamknięte pory), PCV i 
linoleum. 
 
Brilliance Everclear Stop spełnia wymagania normy DIN 18032. 
Produkt ten jest zalecany wszędzie tam, gdzie pożądane jest 
uzyskanie antypoślizgowej powierzchni. 
Brilliance Everclear Antistatik zalecany jest do pomieszczeń, gdzie 
nie wskazane jest gromadzenie się ładuknów elektrostatycznych. 
 
Aby Everclear mógł być zastosowany, warstwa lakieru musi być 
wystarczająco szczelna. Jeżeli podłoga ma jakieś uszkodzenia, 
istnieje niebezpieczeństwo, że drewno może zszarzeć pod 
wpływem wody. 
 
Giscode: GE10 
 
Wskazówki szczególne 
Na lakierowanych podłogach drewnianych Everclear można 
stosować z reguły dopiero po 8-10 dniach. Im bardziej 
polakierowana podłoga jest chroniona w ciągu pierwszych dni, 
tym dłuższa jest trwałość lakieru. Najpóźniej przed pierwszym 
intensywniejszym użytkowaniem podłogi należy nałożyć 
pielęgnację zgodnie z punktem „Pierwsza i pełna pielęgnacja”. 
Każdy lakier ulega naturalnemu zużyciu w zależności od 
intensywności użytkowania, dlatego regularna pielęgnacja jest 
konieczna. Jeśli powierzchnia w wyniku użytkowania została 
uszkodzona, musi zostać wyszlifowana i na nowo polakierowana. 
Wykonanie pielęgnacji w odpowiednim momencie jest podstawą 
utrzymania w dobrym stanie lakierowanych podłóg drewnianych. 
Należy unikać powstawania kałuż lub dłuższego trzymania 
nasączonej szmaty lub pada na podłodze drewnianej, aby nie 
doszło do powstania przebarwień lub plam.  
 
Nie należy stosować Evercleara na podłogach olejowanych, gdyż 
istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia szarych miejsc z powodu 
działania wody. W takim przypadku należy stosować Brilliance 
Aqua-Satin Polish, Classic Pflegeöl lub Brilliance Fitpolish. Jeżeli 
system pielęgnacyjny ma zostać zmieniony, wymagane jest 
przeprowadzenie wcześniej gruntownego czyszczenia. 
 
Stosowanie 
Produkt przed użyciem dobrze wstrząsnąć. Everclear można 
nanosić dwoma metodami:: 
 
Pierwsza i pełna pielęgnacja 
Nierozcieńczony Brilliance Everclear nanosi się równomiernie na 
polakierowaną podłogę drewnianą pierwszy raz po lakierowaniu 
lub po każdym gruntownym czyszczeniu. Prawidłowe zużycie 
materiału wynosi 30-40 ml/m2  (nierozcieńczony).  
 
 

 
Do nanoszenia można użyć niestrzępiących się szmatek lub tzw. 
łasiczki BergerTool Wischwiesel.  
 
Usuwanie Evercleara Stop bezpośrednio nałożonego na warstwę 
lakierniczą jest dość pracochłonne, dlatego aby ułatwić sobie 
pracę należy wykonać pierwszą pielęgnację nirozcieńczonym 
Brilliance Everclearem, a następnie nałożyć Everclear Stop.      
 
 
Pielęgnacja bieżąca 
Do bieżącej pielęgnacji należy do 8-10 l wody dodać 0,2-0,3 l 
Brilliance Evercleara i tak przygotowanym preparatem przecierać 
podłogę wilgotną, dobrze wyciśniętą szmatką lub padem. 
 
Czyszczenie gruntowne 
Brilliance Everclear tworzy cienką warstwę, dlatego wymaga się, 
w zależności od częstotliwości i intensywności pielęgnacji, 
całkowitego usunięcia warstwy ochronnej przez ręczne lub 
maszynowe czyszczenie gruntowne używając Brilliance Cleaner 
L94 Wachsentferner. Czyszczenie gruntowne zaleca się z reguły 
wtedy, gdy podłoga źle wygląda z powodu mocnych, trwałych 
zabrudzeń, których nie można usunąć w czasie bieżącego 
czyszczenia. 
 
Ważna wskazówka  
Zarówno podczas bieżącego jak i gruntownego czyszczenia 
podłogi nie należy używać szmat z dużą ilością wody, ponieważ 
mogą powstać uszkodzenia w drewnie.  
 
Składowanie / transport 
W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchym i chłodnym 
pomieszczeniu, co najmniej 24 miesiące.  
 
Parkiet gotowy fabrycznie lakierowany 
Przy wykonywaniu pełniej pielęgnacji na parkiecie gotowym lub 
laminacie należy od czasu do czasu sprawdzać adhezję.  Może być 
także konieczne zastosowanie Fill-and-Finish do zabezpieczenia 
krawędzi. Należy przestrzegać zaleceń producenta parkietu.  
 
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 pracy 

(Karta charakterystyki  niebezpiecznych substancji) 
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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. 


