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 ייבוש:

לחות יחסית, ניתן ללכת בזהירות  23°C/ 50%בתנאי אקלים בחדר 
 שעות. 12דקות ולייבש לאחר  30-60לאחר 

 
 אחסון / העברה

מוגן מכפור, קריר ויבש, מועבר ומאוחסן במיכל המקורי שלא נפתח, חיי 
 חודשים לפחות. 24מדף נמשכים 

 
 הערות כלליות

אנא קראו את הוראות השימוש בזהירות לפני השימוש במוצר זה. כל 
 Berger-Seidleשימוש שאינו תואם את תחום היישום שצוין על ידי 

מילוי ההנחיות בהוראות אלה הינן  נחשב כלא תקין. שימוש לא תקין ואי
כולן באחריות המשתמש וכתוצאה מכך אינן כוללות את אחריות היצרן. 
לפני השימוש במוצר, יש לבדוק את התנאים הכלליים לשימוש בצורה 

 תקינה ומקצועית.
 

 הערה לגבי הספגה:
יש אופי מרענן ומגן.  Brilliance AquaOilCareלאפקט ההספגה של 

עם זאת, תלוי בעומס וברחובות הפועלים הגלויים לעין, יש לשמן אותו 
 Brilliance Care Oil ,Classicמחדש באופן קבוע באמצעות 

100ProOil  אוClassic BaseOil אינך יכול להסתדר בלי טיפול זה .
 המספוג עמוק.

 
    

 הפניות
הנתונים שלנו הם חלק מגליון הנתונים החלקים הבאים באיסוף גליונות 

 הזה:
 

 מידע כללי על השימוש במוצרי איטום פרקטים -
 ניקוי ותחזוקה של הרצפה האטומה / משומנת -
 מידע על תיוג ובטיחות )גיליון נתוני בטיחות( -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  תיאור
Brilliance AquaOilCare המיועד  , שמן, וקסעל בסיס מים הוא מוצר

מתאים  !פולישצורך במכונת , ללא בגימור שמן ותחזוקת פרקטלטיפול 
 מראה ייווצר, קל למריחה וכתוצאה מהשימוש בו אינו מתלקח .יומיומי גם 
לזמן ממושך. כמו כן, הוא ישמור על  שימורבעל אפקט  יפיפה מאט עץ

 Brillianceבלאי יומיומי, סימני הליכה ושריטות. בפני  טחהמש
AquaOilCare  מתייבש מהר ונספג בעץ לאורך זמן. שריטות קטנות

 יכוסו ו"יירפאו" הודות לשימוש בו.
 

 תעודות / אישורים
 

 
 

 Ö10+ :Giscode 
 

 הנחיות מיוחדות
אסור  בסוגים מסוימים של רצפות עץ) מוברשות מאד או סופגות בכבדות(

אלא יש למרוח . Brilliance AquaOilCare-להציף את הרצפה ב
החיבורים או במשורה ובאופן שווה. אחרת קיים סיכון לפגיעה באזור 

ואין להשאיר את הבד או הפד . יש להימנע מהיווצרות שלוליות החריצים
 למנוע כתמים אפשריים. הספוג  במוצר על הפרקט בכדי 

 
 יישום

יש לנער היטב לפני השימוש. יש לנקות היטב את המשטח שיש לטפל בו 
. בפרט, נקו פרקטים ורצפות עץ עם מגב, מטאטא יישום המוצר נילפ

היטב. סימני עקב  סחוטהשיער, שואב אבק או עם מטלית לחה מעט ו
 Brilliance אחד ממוצרי הניקוי בעזרת נקודתי באופן  יש להסירוכתמים 

Cleaner L91  /Brilliance Cleaner L 94  אוBrilliance BioSoap 
להשתמש בצמר פלדה, שבבי פלדה או עזרי ליטוש ומטלית רכה. אין 

 שוחקים אחרים.
 

 טיפול ראשוני ומלא
עם  בשכבה דקה מיושם Brilliance AquaOilCareמלא, ל לטיפו

BergerTool )כבה חימום  .או מטלית צמר רכה אפליקטור)מגב פרווה
 תת רצפתי.

 3-6-9-12בהתאם לשימוש, ניתן לבצע תחזוקה מלאה במרווחים של 
 7-10שימון, יש להמתין  זה עתה כשמדובר במשטחים שעברו חודשים.

 .ל המלא במוצרימים לפני התחלת הטיפו
 

 תחזוקה
 Brilliance Aquaליטר  0.2-0.3לניקוי וטיפול שוטף בו זמנית, הוסיפו 

OilCare  ליטר ונגבו את הרצפה עם מטלית או  8-10לניגוב מים של
 .Brilliance Neutralמטלית גזה מעט לחה. לסירוגין עם מנקה 

 
 ניקיון בסיסי

מטלית ל  : מוסיפיםלכלוך קל כמו סימני עקב, שומנים וכתמי צבעלניקוי 
ומעבדים  Brilliance BioSoap  /Brilliance Cleaner L 94רכה 

בעדינות את המשטח המלוכלך. עבור אזורים גדולים יותר, ניתן לרסס 
אז צריך  מכונת פוליש עם ספוג לבןאת המנקה ולנקות אותו באמצעות 

 .לאסוף את שאריות הלכלוך המוסרלנגב עם מים צלולים כדי 
 

 הערה חשובה
ר אל תציפו את הרצפה במהלך התחזוקה או הניקוי הבסיסי, מכיוון שהדב

עץ. לאחר מכן מנגבים את המשטחים ולנפיחות בעלול לגרום לנזק 
 הנקיים במטלית לחה עם מים צלולים.

 
 צריכה
 מ"ל / מ"ר מסודרים, תלוי במצע ובשיטת העבודה 30-40מרחו 

 


