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Opis produktu 
Brilliance FitPolish jest rozpuszczalnikowym, 
zawierającym naturalne surowce środkiem do czyszczenia i 
pielęgnowania lakierowanych, olejowanych lub 
woskowanych parkietów, jak również do innych podłoży 
odpornych na rozpuszczalniki (kamień, tworzywo sztuczne 
itp.). Ma wyjątkowo dużą skuteczność pielęgnacyjną. Po 
nałożeniu powierzchnię należy wypolerować.  
 
Certyfikaty / Zezwolenia 
 
 
 
Giscode: GH10 
 
Stosowanie 
Przed użyciem dobrze wstrząsnąć. Powierzchnię 
przeznaczoną do pielęgnacji, a w szczególności parkiet, 
należy dokładnie wyczyścić szczotką, odkurzaczem lub 
wilgotną, dobrze wyciśniętą szmatką. Plamy i ślady butów 
usuwać miejscowo przy pomocy miękkiej szmaty nasączonej 
Brilliance FitPolish. Nie stosować stalowej wełny, wiórków 
ani padów szlifujących.  
 
Należy przestrzegać temperatury podłoża i temperatury 
pracy min. 15°C, żeby wosk się nie skrystalizował i żeby nie 
powstały białe plamy. Zgęstniały Brilliance FitPolish 
dzięki ociepleniu w kąpieli wodnej (maks. 50°C) ponownie 
nadaje się do pracy (staje się płynny).   
  
Przy pielęgnacji dużych powierzchni należy Brilliance 
FitPolish rozprowadzić cienko i równomiernie miękką, 
czystą szmatką lub gąbką (ręcznie lub maszynowo) i 
natychmiast po wyschnięciu wypolerować. 
 
Jeżeli konieczne jest gruntowne czyszczenie, warstwy 
zabrudzonego wosku należy usunąć rozpuszczalnikowym 
środkiem do czyszczenia Brilliance Cleaner L91 KH- 
Verdünnung. Po takim zabiegu należy ponownie wykonać 
pełną pielęgnację.  
 
Ważna wskazówka  
Wysoka zawartości wosku w Brilliance FitPolish 
powoduje, że podłogi pielęgnowane tym środkiem stają się 
relatywnie śliskie. Może to być efekt zamierzony lub 
świadomie tolerowany. W niektórych przypadkach śliska 
nawierzchnia nie jest wskazana np. w domach opieki lub w 
większości obiektów publicznych. W tych sytuacjach 
polecamy (o ile podłoga nie została zaimpregnowana i nie 
została uszkodzona warstwa lakieru) nasz 
przeciwpoślizgowy, wodny środek pielęgnujący Brilliance 
Everclear. 
 
Zużycie 
W zależności od rodzaju podłoża i sposobu pracy: 
7–13 ml/m², ok. 75-150 m²/l. 
 
Składowanie / transport 
W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchym i 
chłodnym pomieszczeniu, co najmniej 24 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 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) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


