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  מבנה העץ מעניק לרצפות העץ את המראה הטבעי שלו והלכה מגנה עליו מפני חדירת לכלוך ונוזלים.

לכן יש צורך לבצע תחזוקה שוטפת, בקלות וללא מאמץ, עם מוצרי טיפוח לפרקט, ללא חומרים מזיקים לסביבה ולאדם, כגון  

 . מדללים וכד'
 בפרקט, ניתן ללכת בזהירות על הרצפה רק למחרת היום. לאחר שמיישמים שכבת לכה 

טובה יותר של הלכה ואורך   הקשיהיום( כך יושג ייבוש טוב יותר,  8-14ככל שמשך הזמן ללא דריכה על הפרקט יהיה ארוך יותר )
 חייה לשנים רבות יותר. 

  במהלך הימים הראשונים שלאחר הטיפול יש לבצע אך ורק ניקוי יבש.
 הראשון אין להניח שטיחים. במהלך השבוע

 הכניסו בזהירות רהיטים וחפצים כבדים. 
 ימים לאחר יישום הלכה.  10יש לבצע טיפול ראשוני לפני השימוש המלא ברצפה כ 

 כל הזמן לפי הלחות היחסית של האוויר בחדר.  גומתנה עובד"עץ הוא מוצר טבעי, "
 שלו ומתכווץ. העץ מגיב לכך באופן בלתי נמנע, משחרר את הלחות 

 ככל שמחממים את החדרים זמן ממושך יותר ובחום גבוה יותר, האוויר שבחדר יתייבש יותר ויגרום להיווצרות רווחים גדולים יותר. 
)בחורף(. בסוף הקיץ הם בדרך כלל צרים יותר או נסגרים   בדרך כלל ניתן לצפות למרווחים רחבים יותר לקראת סוף עונת החימום

 שוב. 
  לנטרל היווצרות מרווחים, ניתן לדוגמא להתקין בחדרים מכשירי אדים, מאיידים, וצמחים ירוקים.כדי 

 אוויר יבש מדי בעייתי גם מבחינה פיזיולוגית. הוא מייבש את הממברנות הריריות ובכך גורם לרגישות ולזיהום. 
 50-60%ות צלזיוס ו מעל 18-20)כ  :לשמירה על טיב רצפת העץ ורווחת האנשים מומלץ אקלים מתאים

  מובילה באופן טבעי ליצירה מוגברת של מרווחים 50%מתחת ל החדר  רבאווילחות קבועה שימו לב: (. רבאווי לחות יחסית 
 

נדרש בזמן, בטרם ייגרם  18356ציפוי הלכה נתון לשחיקה טבעית בהתאם לתדירות השימוש בפרקט. לכן, טיפול קבוע על פי תקן 
יותר. במידה והמשטח נפגע עקב השימוש ברצפה, טיפול שוטף לא יועיל ויש לבצע ליטוש מחדש וציפוי בשכבות לכה. נזק חמור 

 )במהלך עבודת ציפוי הלכה ייתכנו חלקיקי אבק באוויר אך אין לכך כל השפעה על עמידות הלכה(. 
 

 Everclear . פרקט בגימור לכה ל מיועדטיפול על בסיס מים למוצר 
 תנאי לשימוש בחומר הוא הטיפול בחומר זה עדיף בכל מקרה ברצפה עם פוטנציאל להחלקה. 

 שציפוי הלכה בשכבה מספיקה. אם הרצפה ספוגה, כלומר אם שכבת הלכה אינה מספיקה, או מראה נזק, 

 קיים סיכון שהעץ יאפיר כתוצאה מחדירת מים. 
 . Brilliance Everclear יכולות גם להיות מטופלות עם  HardOil -רצפות שצופו ב

 

1שיטת טיפול    

עם כיסוי פרווה הוכיח את עצמו  Berger Tool applicator - יש למרוח את החומר בשכבה דקה ושווה. כאן המכשיר
 טיפול ראשוני יש לבצע גם לאחר ניקיון בסיסי יסודי ובכל מקרה יש ליישם שכבה דקה. .מצוין

 ראשוניטיפול 

 
  .בעזרת מטאטא שיער או שואב אבק ומגב. לכלוך וחול מתנהגים כמו נייר זכוכית ויש להסיר אותם מיד

 Brilliance Neutral ו לחלופיןא L94 Brilliance Cleaner פקקים של 5 נגבו במטלית לחה על ידי הוספת לאחר מכן
Cleaner   בחצי דלי מים. 

  .או בספריי מופ Berger Tool applicator -גם כאן אפשר להשתמש ב 

 L94מטלית ספוגה ב  באמצעותנקודות דביקות אחרות יש להסיר ו  סוליות נעלייםכמו כתמי שומן, סימני  ,כתמים
Brilliance Cleaner  

  ולייבש את הרצפה! םהמלוכלכיתערובת הנוזלים  את  מידי, יש לספוג באופן ת פולישבעת ניקוי במכונ
 

 ניקיון שגרתי יומיומי

ב...   השגרתיתדירות הניקיון   

   רצפות בשימוש מוגבר, 
למשל מסעדות, חנויות כלבו, ברים, בתי  

 ספר: 

 

 בשימוש בינוני, רצפות 
למשל מסדרונות, מדרגות, משרדים עם   

 תנועה מרובה: 

 

, בשימוש מתוןרצפות   
: למשל חדרי מגורים או חדרי שינה   

עם מדי יום    
Brilliance NeutralCleaner    או

Brilliance Cleaner L94 

 

 או לעתים קרובות יותר עם  ע פעמיים בשבו 
Brilliance NeutralCleaner    או

Brilliance Cleaner L94 

 

יום או לעתים קרובות יותר עם  14-8כל   
Brilliance NeutralCleaner   

  -ב השתמשו   בסיסי  לניקוי  .התחזוקה ניקיון   במהלך ניקוי בסיסי ידני או מכני נחוץ רק אם ברצפה יש לכלוך חזק וקבוע שלא ניתן להסירו 

. הצורך במידת הניקוי תהליך על  ולחזור , במים 1:1 מדולל  או  מרוכז     Brilliance Cleaner L94             
                  

של נפיחות בעץ  בשניהם, ניקיון שגרתי וניקיון בסיסי, אין להציף את הרצפה במים, כי עלול להיגרם נזק  שימו לב:  

 

 ניקיון יסודי בסיסי

 תדירות הניקיון הבסיסי ב... 
   רצפות בשימוש מוגבר, 

ברים, בתי  למשל מסעדות, חנויות כלבו, 
 ספר: 

 

 בשימוש בינוני, רצפות 
למשל מסדרונות, מדרגות, משרדים עם   

 תנועה מרובה: 

 

 רצפות בשימוש מתון, 
 למשל חדרי מגורים או חדרי שינה 



  וניקיון הוראות טיפול 
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  6-3תלוי בשימוש, יש לנקות בערך כל  
 חודשים )רצוי לעיתים רחוקות( עם 

   Brilliance Cleaner L94   

  6-12   בערך כלתלוי בשימוש, יש לנקות 
עם  או יותר  חודשים   

  Brilliance Cleaner L94. 

  12תלוי בשימוש, יש לנקות בערך כל 
 חודשים עם

   Brilliance Cleaner L94. 

לפרקט שלך את מה שהוא צריך! יעניק וניקיון בסיסי,  ניקיון שגרתי טיפול ראשוני, ביצוע קבוע של שלושת השלבים:    
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
 

Berger-Seidle Brilliance Fitpolish, Brilliance Superwax ,   הינם חומרים ממיסים. יש להעדיף להשתמש בהם רק במקרים
 אם קיים חשש להחלקה.   בהם שכבת הלכה נשחקה או ניזוקה באזורים נרחבים, כאשר המשטח סופג נוזלים, או 

 

 

2שיטת טיפול   

וללטש מיד לאחר הייבוש. טיפול מלא חייב להיות   Brilliance Superwaxאו   Brilliance Fitpolishיש למרוח שכבה דקה מאוד של 
 נדרש. בכל מקרה, יש להגיע לשכבת לכה דקה.שמבוצע לאחר כל ניקיון בסיסי או כ 

 

 טיפול ראשוני

עם וחול מתנהגים כמו נייר זכוכית ויש להסירם מיד יש לבצע בעזרת מגב, מטאטא שיער או שואב אבק. לכלוך    
  Brilliance NeutralCleaner או    Brilliance Cleaner L94 . 

כתמי שומן, סימני עקב ולכלוך אחר שנדבק היטב מוסר באופן ידני או על ידי מכונה באמצעות    

Brilliance Cleaner L91 ו  א   Brilliance Fitpolish. 

 

 ניקיון שגרתי

 תדירות הניקיון הבסיסי ב... 

   רצפות בשימוש מוגבר, 
למשל מסעדות, חנויות כלבו, ברים, בתי  

 ספר: 

 

 בשימוש בינוני, רצפות 
למשל מסדרונות, מדרגות, משרדים עם   

 תנועה מרובה: 

 

 רצפות בשימוש מתון, 
 למשל חדרי מגורים או חדרי שינה 

  בהתאם לשימוש, יום יום עם

Brilliance Fitpolish, Brilliance 
NeutralCleaner or Brilliance Cleaner 

L94 (מדולל מאוד) 
 BergerTool SprayMop -ה

CofortClean   מתאים גם כאן לניקוי
 שגרתי. 

 

 Brilliance   פעמיים בשבוע או יותר עם 
Fitpolish, Brilliance NeutralCleaner 

or Brilliance Cleaner L94   מדולל(
  מאוד(. 

BergerTool SprayMop CofortClean 
 מתאים במיוחד לניקוי שגרתי. 

. 

יום או לעתים קרובות יותר   14-8כל 

Brilliance Cleaner L94  עם )מדולל   

-Bril,או  Brilliance Fitpolishמאוד( או  
liance Neutral Cleaner  

BergerTool SprayMop ComfortClean 
 מתאים במיוחד מתאים במיוחד לניקוי זה.

 

    -ב השתמשו, בסיסי  לניקוי  .התחזוקה  ניקיון  במהלך ניקוי בסיסי ידני או מכני נחוץ רק אם ברצפה יש לכלוך חזק וקבוע שלא ניתן להסירו 
  Brilliance Cleaner L94   הצורך במידת הניקוי תהליך על ולחזור   במים 1:1 מדולל  או  מרוכז 

 
של נפיחות בעץ  בשניהם, ניקיון שגרתי וניקיון בסיסי, אין להציף את הרצפה במים, כי עלול להיגרם נזק  שימו לב:  

 

 ניקיון יסודי בסיסי 

 תדירות הניקיון הבסיסי ב... 
   רצפות בשימוש מוגבר, 

למשל מסעדות, חנויות כלבו, ברים, בתי  
 ספר: 

 

 בשימוש בינוני, רצפות 
למשל מסדרונות, מדרגות, משרדים עם   

 תנועה מרובה: 

 

 רצפות בשימוש מתון, 
 למשל חדרי מגורים או חדרי שינה 

  3-6בהתאם לשימוש, נקו בערך כל 
חודשים ויותר, או כאשר הרצפה הופכת  

להיות חלקה כתוצאה משימוש רב או  
שהציפוי של הרצפה נעשה עבה מאוד  

בסיס כתוצאה משימוש בחומרי טיפול על 
 ממיסים. 

 Brilliance Cleaner L91 or  -השתמשו ב
Brilliance Cleaner L94 

 

 חודשים.  6-12בהתאם לשימוש, נקו כל 

או    Brilliance Cleaner L91   -השתמש ב
Brilliance Cleaner L94 

 

  12בהתאם לשימוש, נקו כל 
 -חודשים או יותר השתמשו ב

Brilliance Cleaner L91 
 או

Brilliance Cleaner L94. 
 

יעניק לפרקט שלך את מה שהוא צריך! וניקיון בסיסי,  ניקיון שגרתי טיפול ראשוני, ביצוע קבוע של שלושת השלבים:    
 

 

 הערה כללית 
 לנפיחות.  שזה עתה הותקנו, אחרת קיים חשש * בשנתיים הראשונות אין להניח שטיחים מקיר לקיר על רצפות פרקט 

 גם לאחר שנתיים לא מומלץ להניח שטיחוני גומי או לטקס מחשש להתנפחות הפרקט או להתרוממותו. 

 . טפולי קרבונ בשטיחי כיסא מתאימים, למשל יריעות   מתחת לכיסא  ( מומלץ להשתמש EN 12529*יש להשתמש בכיסאות עם גלגלים ) 
 * ריהוט וכסאות נגררים חייבים להיות מצוידים בתחתית בכריות רכות, למשל לבד. 

 * הוראות טיפול ואחזקה אלו הינן בגדר המלצה בלבד, ואינן מחייבות. 
  יעות נגדנו. * בשל מגוון תנאי העבודה בפועל בכל מקרה ומקרה, אין אנו אחראים לתוצאות ולתב

  * יש להקפיד על הוראות יצרן הפרקטים והוראות התחזוקה שלו, 



  וניקיון הוראות טיפול 
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סיידל לצורך תחזוקה עקבית של רצפת הפרקט שלכם לשמירה על הפרקט לאורך זמן ומראה טוב, מכיוון שהם מותאמים בדיוק  -* יש להשתמש במוצרי טיפוח של ברגר
  לציפוי הלכה שנעשה בפרקט שלך.

 ו על ידינו. רוים של שימוש במוצרי טיפוח שלא אושהאחריות תפוג במקר
 במקרים של אי וודאות הינכם מוזמנים ליצור עימנו קשר. 

 

 
 אנא שאל את יועץ הפרקט שלנו לגבי:

Brilliance Everclear, AntiSlip and Brilliance Cleaner L94, Wachsentferner . 

Brilliance Fitpolish עם המנקים המתאימים ,Brilliance Cleaner L91 מנקה רצפה ,Brilliance NeutralCleaner  אוBrilliance Cleaner 

L94, Wachsentferner . 
 

 

 :בפרקט שלך יושמה לכה בתאריך  :

 


