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Opis produktu 
Brilliance AquaOilCare to preparat pielęgnacyjny na bazie 
wody niewymagający polerowania do impregnowanych 
olejem powierzchni drewnianych do codziennego 
zastosowania. Nie jest samozapalny, bardzo łatwo go 
nanosić, zapewnia przepiękny matowy wygląd drewna z 
długotrwałym działaniem pielęgnacyjnym. Chroni również 
powierzchnię przed codziennym zużyciem, takim jak ślady 
chodzenia i zarysowania. Brilliance AquaOilCare to 
preparat szybkoschnący, dodatkowo impregnujący drewno. 
Małe zarysowania zostają zakryte i „wyleczone”. 
 
Certyfikaty / zezwolenia 
 
 
 
Kod Giscode: Ö10+ 
 
Szczególne wskazówki 
W przypadku wrażliwych i bardzo chłonnych gatunków 
drewna nie należy zalewać podłogi środkiem Brilliance 
AquaOilCare. Stosować oszczędnie i równomiernie. W 
przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia w obszarze 
złącza. Należy unikać tworzenia się pęcherzyków powietrza 
lub długotrwałego przechowywania namoczonej tkaniny lub 
podkładu na drewnianej podłodze, aby zapobiec 
ewentualnemu tworzeniu się plam.  
 
Zastosowanie  
Dobrze wstrząsnąć przed użyciem. Przed obróbką należy 
dobrze oczyścić powierzchnię, która ma być utrzymywana. W 
szczególności należy czyścić parkiet i podłogi drewniane 
mopem, włosianą miotłą, odkurzaczem lub lekko wilgotną, 
dobrze wyciśniętą ścierką. Ślady po obcasach i plamy usuwa 
się selektywnie za pomocą Brilliance Cleaner L91 / Brilliance 
Cleaner L 94 lub Brilliance BioSoap i miękkiej szmatki. Nie 
należy używać wełny stalowej, wiórów stalowych ani innych 
materiałów ściernych do polerowania. 
 
Wstępna i pełna pielęgnacja 
W celu pełnej pielęgnacji należy nałożyć cienką warstwę 
Brilliance AquaOilCare za pomocą łasiczki BergerTool lub 
miękkiej wełnianej ściereczki. Wyłączyć ogrzewanie 
podłogowe. 
W zależności od stosowania, pełną pielęgnację można 
przeprowadzać w odstępach 2-12 miesięcy. W przypadku 
nowo impregnowanych podłóg należy przestrzegać czasu 
oczekiwania ok. 7-10 dni przed rozpoczęciem pełnej 
pielęgnacji. 
 
Konserwacja 
Do bieżącego czyszczenia i jednoczesnej konserwacji należy 
dodać 0,2-0,3 l Brilliance AquaOilCare do 8-10 l wody z 
mopem i przetrzeć podłogę dobrze wyciśniętą, wilgotną 
ściereczką lub gazą. Na zmianę z Brilliance Neutral Cleaner. 
 
Czyszczenie podstawowe 
Lekkie zabrudzenia, takie jak ślady po piętach, tłuszcz i plamy 
z farby można usunąć, nakładając na miękką szmatkę 
Brilliance BioSoap / Brilliance Cleaner L94, delikatnie 
obracając zabrudzoną powierzchnię. W przypadku większych 
powierzchni Cleaner można spryskać, czyszcząc za pomocą 
białego podkładu pod maszynę jednotarczową. Następnie 
przetrzeć czystą wodą, aby wchłonąć luźną warstwę brudu. 

Ważna uwaga 
Nie zalewać podłogi podczas konserwacji lub czyszczenia 
podstawowego, w przeciwnym razie może dojść do 
uszkodzeń spowodowanych pęcznieniem drewna. 
Oczyszczone powierzchnie są następnie przecierane czystą 
wodą, aż do zwilżenia. 
 
Potrzebna ilość 
W zależności od podłoża i metody pracy nakładać ok. 30-40 
ml/m² w stanie nierozcieńczonym. 
 
Suszenie 
W temperaturze pokojowej 23°C/ 50% wilgotności względnej 
powietrza po 30-60 minutach można ostrożnie przejść, a po 
12 godzinach następuje wyschnięcie. 
 
Składowanie / transport 
Transportować i przechowywać przez co najmniej 15 miesięcy 
w nieotwartych oryginalnych pojemnikach w chłodnym, 
suchym miejscu, zabezpieczone przed mrozem. 
 
Uwaga ogólna 
Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją przed 
użyciem tego produktu. Każde użycie, które nie odpowiada 
obszarowi zastosowania określonemu przez Berger-Seidle, 
jest uważane za użycie niezgodne z przeznaczeniem. Za 
niezamierzone użycie, jak również za nieprzestrzeganie 
instrukcji zawartych w niniejszej instrukcji odpowiada 
wyłącznie użytkownik i w związku z tym wyklucza się 
odpowiedzialność i obowiązek gwarancyjny producenta. 
Przed użyciem produktu należy odpowiednio sprawdzić 
ogólne warunki stosowania. 
 
Uwaga na temat impregnacji: 
Działanie impregnujące Brilliance AquaOilCare ma 
charakter odświeżający i ochronny. Jednak w zależności od 
obciążenia i wyraźnie widocznych śladów biegu, konieczne 
jest regularne uzupełnianie oleju Brilliance Care Oil, 
Classic 100ProOil lub Classic BaseOil. Taka głęboko 
impregnująca pielęgnacja jest niezbędna.  
 
Odnośnik 
Następujące rubryki naszej serii ulotek uważa się za część 
niniejszej informacji technicznej:: 
 
- Ogólne wskazówki dotyczące stosowania produktów do 
uszczelniania parkietów 
- Czyszczenie i pielęgnacja szczelnej/naoliwionej podłogi 
- Oznakowanie i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 
(karta charakterystyki) 


