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Beskrivning 
Brilliance BioSoap används som tillsats i skurvattnet för 
våtrengöring, för grundrengöring av oljade golv och för ren 
tvålbehandling av obehandlade träytor med golvmopp. 
Produkten är baserad på skonsamt förtvålade vegetabiliska 
oljor och vaxer. 
 
Certifikat/godkännanden 
 
 
 
Giscode: GU50 
ATFA:  uppfyllt 
NWFA:  uppfyllt 
MFMA: uppfyllt 
 
Glansgrader 
När Brilliance BioSoap används som tillsats i skurvattnet har 
detta ingen inverkan på glansen. 
 
Särskilda anvisningar 
Oljeimpregnerade golv: 
Tänk på att ett oljat golv inte bara behöver rengöras, utan 
ibland även behöver underhållas beroende på hur det 
används. Så fort golvet visar tecken på urlakning, urtvättning, 
slitage eller liknande ska det impregneras igen med lämplig 
oljevårdande produkt. 
 
Golv med golvbeläggningar: 
Brilliance BioSoap kan tillsättas i skurvattnet för rengöring 
av golv med skiktbildande oljor eller oljehartslacker. För 
vattenburna beläggningar rekommenderar vi rengöring 
 
med  Brilliance NeutralCleaner eller Brilliance Cleaner 
L94. När Brilliance BioSoap späds kan det även användas 
på lackerade och andra blanka ytor (observera att halkrisk 
föreligger om koncentrationen av såpa är för hög). 
 
Brilliance BioSoap kan även användas för ren 
såpbehandling av golv i speciella fall. 
 
Rengöringsmedel ska alltid förvaras oåtkomligt för barn! 
 
Användning 
Som tillsats i mopphinken vid underhållsrengöring: Dammsug 
eller sopa först upp damm och annan lös smuts från golvet. 
Häll i en halv kopp (ca 1 dl) Brilliance BioSoap i cirka 10 liter 
vatten. Tvätta golvet med fuktad trasa. Undvik vattenpölar på 
golvet. Hög dosering gör att kan det blir fläckar på grund av 
den mycket goda rengöringseffekten. Gnugga försiktigt bort 
envis smuts med en vit rondell och tvållösning och torka sedan 
av golvet med rent vatten. 
 
Grundrengöring: 
Späd ut Brilliance BioSoap med vatten 1:4 , fukta golvet med 
blandningen med hjälp av en golvmopp och gnugga golvet 
vått med en slipande rondell (grön eller svart) eller borste. 
Direkt efteråt ska rengöringslösningen torkas/dammsugas 
upp och golvet sköljas med rent vatten. Låt golvet torka 
ordentligt. När golvet har torkat ska det oljas om med Classic 
BaseOil, Classic BaseOil Color eller Classic 100ProOil. 
 

Se teknisk specialinformation nr 15 för en detaljerad 
beskrivning av hur man skapar, rengör och sköter en 
"skandinavisk såpyta". 
 
Torktid 
När vattnet har avdunstat kan golvet användas/behandlas 
igen. 
 
Åtgång 
Ca 300 m²/l, beroende på den mängd som används. 
 
Torktid 
Snabbtorkande, du kan gå på det direkt efter att det har torkat. 
 
Förvaring/transport 
Vid sval och torr transport och förvaring i oöppnad 
originalbehållare: hållbart i minst 24 månader.  
 
Allmän information 
Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar 
använda produkten. Denna produkt från Berger-Seidle får 
endast användas av utbildade parkettläggare under 
iakttagande av dessa anvisningar. Arbetet ska utföras i 
enlighet med rådande hantverksbestämmelser samt enligt 
aktuell teknisk nivå och gällande standarder och föreskrifter i 
det land där produkten ska användas. Specifikationerna i 
tyska DIN 18356 "Parkett- und Holzpflasterarbeiten" (parkett- 
och kubbgolvsarbeten) och DIN 18365 ”Bodenbelagsarbeiten” 
(golvbeläggningsarbeten), datablad och tekniska 
specifikationer från TKB, BEB, CTA och tyska BVPF-
Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik ska beaktas och 
följas. Kunden ska erhålla information om hur produkten ska 
rengöras och skötas. 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 en fackman. 
 
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 
- Att skapa, rengöra och underhålla enn"skandinavisk 

såpyta" (Teknisk specialinformation nr 15) 
- 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. 
 
 
 


