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Opis produktu 
Brilliance NeutralCleaner jest stosowany przede wszystkim 
do czyszczenia na mokro lakierowanych i olejowanych  
parkietów, a także pozostałych podłóg, drzwi, ram 
okiennych oraz powierzchni sztucznych. Można go 
stosować w wersji „ready-to-use” jak również jako 
koncentrat do rozcieńczania.  
 
 
Giscode: GU40 
 
Wskazówki szczególne 
Proszę zwrócić uwagę, że lakierowana podłoga drewniana 
musi być nie tylko czyszczona, lecz także od czasu do czasu, 
w zależności od stopnia eksploatacji, pielęgnowana. Do 
pielęgnacji podłóg lakierowanych zalecamy nasz produkt 
Brilliance Everclear. 
 
Do gruntownego czyszczenia podłóg lakierowanych 
zalecamy nasz produkt Brilliance Cleaner L94.  
 
Środki czyszczące z zasady należy przechowywać poza 
zasięgiem dzieci! 
  
Stosowanie 
Do czyszczenia bieżącego: 
Podłogę należy dobrze zamieść lub odkurzyć. Powierzchnię 
przetrzeć lekko zwilżoną szmatą. Silne zabrudzenia można 
usunąć białym padem. 
 
Classic NeutralCleaner można stosować przy pomocy 
BergerTool SprayMop ComfortClean. 
 
Wersję „ready-to-use” można stosować bezpośrednio. 
Koncentrat należy rozcieńczyć w stosunku 1:100, tzn. 100 
ml koncentrat na 10 l wody.  
 
Schnięcie 
Po wyparowaniu wody podłoga nadaję się ponownie do 
użytku. 
 
Składowanie/ transport 
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) 

 
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. 
 


