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Beskrivning 
Brilliance Cleaner L91 KH-Verdünnung är ett 
lösningsmedelsbaserat grundrengöringsmedel med hög 
rengöringsförmåga, för fläckar, repor efter klackar samt för 
borttagning av smutsiga vaxskikt på parkett, trägolv och 
andra lösningsmedelsbeständiga ytor. 
 
Certifikat/godkännanden 
 
 
 
Giscode: GH 10 
ATFA:  uppfyllt 
NWFA:  uppfyllt 
MFMA: uppfyllt 
 
Allmänt 
Golv som behandlas med Brilliance Everclear ska 
grundrengöras med Brilliance Everclear L94. 
 
Användning 
Fukta en trasa med Brilliance Cleaner L91 KH-Verdünnung 
och rengör golvet sektionsvis, antingen med en städmaskin 
eller för hand. Låt behandlingen verka en stund och torka 
sedan av det lösa vaxskiktet med en torr trasa. Använd alltid 
en fräsch trasa så att vaxskiktet inte bara fördelas utan 
verkligen tas upp av trasan. Upprepa proceduren beroende 
på hur hårt smutsat golvet är och hur tjockt smutsskiktet är. 
Se till att Brilliance Cleaner L91 KH-Vertünnung inte bildar 
små pölar på golvet. Smutsfläckar som gummistreck, fett och 
färgfläckar kan gnuggas bort med lite Brilliance Cleaner L91 
KH-Verdünnung på en mjuk trasa. 
 
Brilliance Cleaner L91 KH-Verdünnung är ett 
grundrengöringsmedel för golv som är behandlade med 
skötselprodukter innehållande vax (Brilliance Fitpolish, 
Brilliance OilCare och Brilliance AquaSatinPolish). 
Efter grundlig rengöring med Brilliance Cleaner L91 KH-
Verdünnung ska golvet behandlas en gång till med någon av 
våra passande skötselprodukter. 
 
Om Brilliance Cleaner L91 KH-Verdünnung inte används som 
grundrengöring, utan som förtunning ska det tekniska 
databladet Förtunningar beaktas. 
 
Åtgång 
ca 20 ml/m² eller 1 l/50 m². 
 
Förvaring/transport 
Vid sval och torr transport och förvaring i oöppnad 
originalbehållare: hållbart i minst 36 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 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 
- 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


