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 Brilliance -ב השימוש שלפני במקרה
Pflegeölכמו אחר  טיפול במוצר שימוש נעשה  

AquaSatinPolish Brilliance או  Brilliance
FitPolish, בסיסי בניקיון  צורך יש. 

 שגרתי  ניקוי
  קטנים לכלוכים להסיר כדי נעשה שגרתי ניקוי

 בעזרת או ידני  באופן גייניה כניקוי או במים ומסיסים
  או NeutralCleaner Brilliance -ב לחה סחבה

BioSoap Brilliance . 
 

 ייבוש
  23-ב שעות 12-כ לאחר המשטח על ללכת ניתן

 .יחסית  לחות 50%/צלזיוס מעלות
 

 כיסוי  כושר
 :העבודה ובשיטת העבודה במשטח תלוי

 ליטר /ר“מ 200-50 .כ או ר" מ/ל" מ 20-5 .כ
 ! שמן עודפי למרוח אין
 

 הובלה/אחסון
 נםהי נפתחה שלא מקורית אריזה של המדף חיי

  ואוחסן הועבר שהחומר בתנאי חודשים 15 מינימום
 . הקפאה מפני המוגן ויבש קריר במקום

 
 במגבלות השתמש

  פתוחים חיבורים עם ברצפה שפכטל עם מרוחל אין
 . לחיבורים יכנס חומר מידי שיותר מכוון ורחבים

 
 כלליות הערות

  .שימושה לפני בקפידה המוצר הוראות את לקרוא יש
  כיישום נחשב להוראות תואם שלא במוצר שימוש כל
  להוראות ציות ואי במוצר תקין לא שימוש .תקין לא
 המוצר משתמש של ובאחריות הינם זה מדריך של
 את לבדוק יש ,במוצר השימוש לפני .היצרן של ולא

  תקינה בצורה במוצר לשימוש יםיהכלל התנאים
 . ומקצועית

 
 נוספות  הפניות

 : הבאים הטכניים הנתונים דפיב לעיין יש
 -הוראות כלליות לשימוש במוצרים לגימור רצפות עץ 

 -ניקוי ותחזוקה של רצפות  עם לכה או שמן
 MSDS ובטיחות זיהוי הוראות-
 
 

 
 תיאור

lPflegeö Brilliance ווקס/שמן תכשיר  הוא 
  או  ProOil100 Classic- גימורב פרקט לתחזוקת
BaseOil Classic. מרענן הוא ,ניקוי לאחר  מיושם  

 לפרקט רדנהה מראהה את חזירמ ,המשטח את
  משמנים מופק המוצר .לרצפה והגנה שמירה ומבטיח
 . ושעווה  עדינים צמחיים
 ואישורים  תעודות

 
Giscode: Ö60 

 הערה
  ,סמרטוטיםה את במים להרטיב יש העבודה בגמר
  בשמן הספוגים העבודה חומרי שאר ואת  פדים

 להצתה סכנה יש -. סגורים למכלים םולהעביר
     .מעצמו לבד מתלקח אינו  המוצר !אוטומטית

 ! .Nr 17 המיוחד הטכני במידע לעיין  יש  
 ובסיסי  ראשוני טיפול

 השטח את לנקות יש !שימוש  לפני היטב לנער יש 
  נקי להיות צריך המשטח (.רטוב לא) לח פד עם

  יש (.ייסוד  ויניקב עיין) יסודי   ניקוי וצריך יתכן ,ויבש
 באמצעות דקה בשכבה Pflegeöl Brilliance למרוח
  ,גדולים למשטחים .רכה מטלית או מכותנה סחבה
  ופד )באפר( פוליש במכונת להשתמש מאד מומלץ

  בשמן ויהרו הפד עם השמן את פזרל יש  .לבן או חום
 לאפשר יש  .יבשים לאזורים ברצפה רווים יםמאזור
  לנגב יש דקות  30 לאחרו בפרקט להיספג לשמן
  ופד  באפר באמצעות ,בפרקט ונספג שלא שמן עודפי

 ברק של תוצאה משיג  באפר עם פוליש .ונקי יבש
 לנגב יש ולכן !שמן של שכבות לבנות יןא משי.-מט

 או במהלך המקום את היטב לאוורר מומלץ .עודפים 
  היפטר ל כדי Pflegeöl Brilliance עם העבודה אחרי

 . לאוויר הנפלט מהסולבנט
  קטנה להיות חייבת Pflegeöl Brilliance-ה כמות

  של טיפות יתיז לא המסתובב באפרשה כדי דיה
 ביותר השתמשו בוודאות ,טיפות הותזו אם .חומר
 . חומר  מידי

  
 יסודי   ניקיון

   ידני באופן 'לעת מעת מתבצעת הבסיסית התחזוקה
 Brilliance ויניק וחומר (באפר ) ישפול מכונת עם או
 BioSoap , יפה,  יותר נראית לא כבר הרצפה כאשר 

  עם  הטיפול .תוצאות משיג לא כבר השגרתי והניקוי
Pflegeöl Brilliance  מצוינת. תוצאה  ישיג 

 
 


