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Opis produktu 
Brilliance Cleaner L91 KH-Verdünnung jest rozpus-
zczalnikowym środkiem do gruntownego czyszczenia o 
dużej sile usuwania plam i śladów po obcasach, jak również 
do usuwania zanieczyszczonych warstw wosku z parkietu, 
podłóg drewnianych oraz innych powierzchni odpornych na 
rozpuszczalniki.   
 
Certyfikaty / dopuszczenia 
 
 
 
Giscode: GH 10 
 
Ogólne wskazówki 
Podłogi, które były pielęgnowane środkiem Brilliance 
Everclear, należy czyścić gruntowanie przy pomocy 
Brilliance Cleaner L94 Wachsentferner. 
 
Stosowanie 
Szmatkę nasączyć płynem Brilliance Cleaner L91 KH-
Verdünnung odcinkowo, maszynowo lub ręcznie 
wyszorować podłogę. Po krótkim czasie działania środka 
zebrać suchą szmatą rozpuszczony wosk. Każdorazowo 
używać czystej szmaty, aby wosk był rzeczywiście zbierany, 
a nie rozciągany po podłodze. W zależności od stopnia  
zabrudzenia i grubości warstwy wosku czyszczenie można 
powtórzyć. Należy unikać pozostawiania kałuż Brilliance 
Cleaner L91 KH-Verdünnung na parkiecie. Zabrudzenia 
takie jak np. ślady gumy, plamy z farby i tłuszczu należy 
usuwać pocierając je miejscowo szmatką nasączoną 
Brilliance Cleaner L91 KH-Verdünnung. 
 
Brilliance Cleaner L91 KH-Verdünnung jest przeznaczony  
do zmywania podłóg zabezpieczanych środkami 
pielęgnacyjnymi zawierającymi woski (Brilliance Fitpolish, 
Brilliance OilCare, Brilliance AquaSatinPolish). Po 
gruntownym czyszczeniu podłogi przy pomocy Brilliance 
Cleaner L91 KH-Verdünnung należy wykonać pełną 
pielęgnację odpowiednim środkiem z naszego programu. 
 
Jeżeli Brilliance Cleaner L91 KH-Verdünnung nie jest 
stosowany jako środek czyszczący, lecz jako rozcieńczalnik, 
należy zapoznać się z opisem technicznym 
rozcieńczalników.  
 
Zużycie 
ok. 20 ml/m² lub 1 l/50 m². 
 
Składowanie / transport 
W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchym i 
chłodnym pomieszczeniu co najmniej 36 miesiące. 
 
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 informacje dodatkowe 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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


