Opis techniczny
Brilliance OilCare
Opis produktu
Brilliance Pflegeöl jest środkiem pielęgnującym na bazie
olejo-wosków do powierzchni, które wcześniej zostały
zaolejowane Classic 100ProOil lub Classic BaseOil. Jest
stosowany po czyszczeniu w celu ponownego
zaimpregnowania, odświeża powierzchnię oraz zapewnia
odpowiednią pielęgnację i ochronę. Jest wyprodukowany
na bazie uszlachetnionych olejów i wosków roślinnych.
Giscode Ö60.
Wskazówki szczególne
Nasączone szmaty, pady i inne narzędzia przechowywać w
zamkniętych pojemnikach. Unikać kontaktu z ogniem, w
przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo samozapłonu.
Produkt sam w sobie nie jest samozapalny!
Pierwsza i pełna pielęgnacja
Przed użyciem dobrze wstrząsnąć. Na powierzchni przed
zastosowaniem Brilliance OilCare należy przeprowadzić
wilgotne czyszczenie (nie moczyć), powierzchnia przed
olejowaniem musi być czysta i sucha, w razie potrzeby
należy przeprowadzić gruntowne czyszczenie. (patrz punkt
Gruntowne czyszczenie). Brilliance Oil Care należy nakładać
cienko i oszczędnie i na koniec spolerować miękkim białym
padem lub szmatą bez włosków. Przy większych
powierzchniach warto użyć maszynę jednotarczową.
Nasączającym się padem polerować miejsca nienasycone
tak, aby pad ponownie przyjmował płyn. Proces ten
powoduje powstanie połyskliwej lub półmatowej
powierzchni. Po ok. 30 min należy ponownie spolerować
nienasączoną szmatą, aby zebrać nadmiar, który nie
wniknął w drewno. Unikać tworzenia warstw. Podczas pracy
zaleca się wietrzenie pomieszczenia, aby zawarte w
Brilliance OilCare rozpuszczalniki mogły wyparować.
Nakładana ilość Brilliance OilCare musi być tak mała, żeby
obracający się pad nie rozchlapywał oleju. Jeżeli tak się
dzieje tzn., że nałożono zdecydowanie zbyt dużo materiału.
Gruntowne czyszczenie
Odbywa się od czasu do czasu ręcznie lub maszynowo albo
za pomocą naszego Brilliance Cleaner L91 KH Verdünnung
lub Brilliance BioSoap. Jest wymagane wtedy, kiedy podłoga
wygląda brzydko i ani czyszczenie bieżące ani pełna
pielęgnacja nie przynoszą zadawalającego rezultatu.
Jeżeli przed zastosowaniem Brilliance OilCare został użyty
inny środek pielęgnujący np. Brilliance AquaSatinPolish lub
Fitpolish, konieczne jest gruntowne czyszczenie.

Czyszczenie bieżące
Należy przeprowadzać w celu usunięcia lekkich,
rozpuszczalnych w wodzie zabrudzeń lub ze względów
higienicznych maszynowo lub ręcznie wilgotną szmatą
używając Brilliance NeutralCleaner lub Brilliance BioSoap.
Schnięcie
Przy 23°C/ 50% rel. wilgotności powietrza: ostrożne
chodzenie po ok. 12 godz.
Zużycie
W zależności od podłoża i sposobu pracy: ok. 5-20ml/m²
ewent.
50-200
m2/litr.
Unikać
nadmiaru.
Składowanie/transport
W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchym i
chłodnym pomieszczeniu, co najmniej 15 miesiące.
Ograniczenia stosowania
Nie należy nakładać Classci OilCare na podłogi z szerokimi,
otwartymi szczelinami, ponieważ zbyt dużo materiału
zostanie zaszpachlowanych w szczelinach.
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.
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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