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Beskrivning 
Brilliance AquaOilCare är ett vattenbaserat, polerfritt 
golvrengöringsmedel för oljeimpregnerade trägolv, t.ex. 
Classic BaseOil eller Classic 100ProOil, för 
alldagsrengöring. Den är inte självantändande, mycket lätt att 
använda och ger trägolvet en vacker, matt yta med långvarigt 
skyddande effekt. Det skyddar även ytan mot dagligt slitage, 
såsom gångbanor och repor. Brilliance AquaOilCare torkar 
snabbt och återimpregnerar träet. Små repor täcks över och 
golvet blir som nytt. 
 
Certifikat/godkännanden 
 
 
 
Giscode: Ö10+ 
ATFA:  uppfyllt 
NWFA:  uppfyllt 
MFMA: uppfyllt 
 
Särskilda anvisningar 
Golv av känsliga och starkt sugande träslag får inte 
översvämmas med Brilliance AquaOilCare. Sprid Brilliance 
AquaSatinPolish sparsamt och jämnt över golvet. Annars kan 
skador uppträda i fogområdet. Undvik pölar och låt inte heller 
blöta trasor eller rondeller ligga kvar för länge på golvet så att 
det bildas fläckar. 
 
Användning 
Omskakas väl före användning Rengör ytan som ska 
behandlas noggrant före behandlingen. Särskilt parkett- och 
trägolv bör rengöras med golvmopp, sopborste, dammsugare 
eller med en lätt fuktig, väl urvriden trasa. Repor från klackar 
och fläckar tas bort separat med Brilliance Cleaner L91 / 
Brilliance Cleaner L 94 eller Brilliance BioSoap och en 
mjuk trasa. Undvik stålull, stålspån eller andra slipande 
polermedel. 
 
Förstagångs- och intensivrengöring 
Appliceras Brilliance AquaOilCare i ett jämnt tunt skikt på 
golvmoppen BergerTool Wischwiesel eller på en mjuk 
ulltrasa. Stäng av golvvärmen. 
Beroende på användningen kan en intensivrengöring utföras 
med lämpligt anpassade intervall på 3-6-12 månader. 
 
 För nyimpregnerade golv gäller att man måste vänta cirka 8-
10 dagar innan intensivrengöringen kan påbörjas. 
 
 
 
Underhåll 
För löpande rengöring och skötsel: Tillsätt 0,2-0,3 l Brilliance 
AquaOilCare i 8-10 l rengöringsvatten och torka av golvet med 
en väl urvriden, fuktig trasa eller golvmoppen BergerTool 
Wischwiesel. Omväxlande med Brilliance Neutral Cleaner. 
 
Grundrengöring 
Lättare smuts som streck efter klackar, fett och färgfläckar tas 
bort försiktigt med Brilliance BioSoap / Brilliance Cleaner L94 
på en mjuk trasa. För större ytor kan rengöringsmedlet 
sprayas på och såpan torkas upp och rengöring ske med en 
rondell på polermaskinen. Sedan måste golvet torkas av med 
rent vatten så att smutsskiktet lossnar. 

Viktig information 
Se till att golvet inte översvämmas av vatten när du tvättar det, 
annars kan träet svälla och orsaka skador i golvet. Torka av 
rengjorda ytor efteråt med en fuktig trasa med rent vatten. 
 
Åtgång 
Beroende på underlag och arbetsmetod går det åt cirka 30-
40 ml/m² outspätt rengöringsmedel. 
 
Torktid 
I en rumstemperatur på 23 °C/50 % relativ luftfuktighet, kan du 
gå försiktigt på golvet efter 30-60 minuter och efter 12 timmar 
är det torrt. 
 
Förvaring/transport 
Vid frostsäker, sval och torr transport och förvaring i oöppnad 
originalbehållare: hållbar i minst 15 månader. 
 
Allmän information 
Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar 
använda produkten. All användning som inte är förenlig med 
det tillämpningsområde som definierats av Berger-Seidle 
betraktas som otillbörlig. Vid felaktig hantering och bristande 
efterlevnad av anvisningarna i denna handbok befrias 
tillverkaren både från sitt ansvar för fel och sin 
garantiskyldighet. Innan produkten används ska ramvillkoren 
för dess hantering granskas av fackexpertis. 
 
Impregnering: 
Impregneringseffekten från Brilliance AquaOilCare har en 
uppfräschande och skyddande karaktär. Men beroende på 
kraven och väl synliga gångar måste den oljas om 
regelbundet med Brilliance OilCare, Classic 100ProOil 
ellerClassic BaseOil. Denna djupimpregnerande effekt kan 
man inte undvara.  
   
Korsreferens 
Följande rubriker i vår samling med tekniska datablad ingår i 
detta datablad: 
 
- Allmänna anvisningar för användning av parkettlacker 

och liknande produkter 
- Rengöring och skötsel av lackerade/oljade golv 
- Märkning och säkerhetsanvisningar (säkerhetsdatablad) 
 
* Om innehållet i det tekniska databladet skiljer sig från andra 
trycksaker trycksaker, t.ex. etiketter, den senaste versionen av 
den tekniska publikationen den senaste versionen av det 
tekniska faktabladet på hemsidan är giltig. Trycksaker 
anpassas alltid om det finns nytryckning. 
 

 


