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Beskrivning 
Brilliance Cleaner L94 Wachsentferner är ett 
grundrengöringsmedel för borttagning av smutsiga 
självglänsande skyddsskikt eller vaxskikt på parkett och 
andra trägolv. Noggrann rengöring krävs om skyddsskikten 
har tagit upp för mycket smuts och golvet blivit fult. 
 
Certifikat/godkännanden 
 
 
 
Giscode: GU50 
ATFA:  uppfyllt 
NWFA:  uppfyllt 
MFMA: uppfyllt 

 
Allmänt 
Obs! Undvik att dränka golvet med vatten när du rengör det, 
annars kan skador uppstå på grund av att träet sväller. 
Överdriven exponering för Brilliance Cleaner L94 kan skada 
ett lackat golv. 
 
Om ett golv är skadat eller om lackskiktet har trängt ner i träet 
kan träet gråna av vatten som tränger in. Då måste det slipas 
och lackas om i god tid. 

 
Användning 
Brilliance Cleaner L94 kan användas både till 
grundrengöring och mellanrengöring (starkt utspätt). 

 
Grundrengöring av lackerade ytor 
Fukta golvet först. Fördela Brilliance Cleaner L94 över 
golvytan, låt verka en kort stund och skura sedan golvet för 
hand eller med en städmaskin. Brilliance Cleaner L94 
används outspätt eller utspätt med lika delar vatten (1:1), 
beroende på hur smutsigt golvet är och hur tjockt 
skyddsskiktet är. Upprepa rengöringen vid behov. Det gamla 
smutsskiktet måste tas upp omedelbart. Därefter ska golvet 
alltid torkas av med rent vatten. 

 
Mellanrengöring för lackerade och oljade golv 
Brilliance Cleaner L94 kan användas om ytan endast är lite 
lätt smutsig. Normal avtorkning av golvet tar bort den ytliga 
smutsen. Blanda cirka 300 ml Brilliance Cleaner L94 med 10 
liter vatten. 

 
Intensivrengöring av oljade golv 
Fukta golvet först. Fördela Brilliance Cleaner L94 över 
golvytan, låt verka en kort stund och skura sedan golvet för 
hand eller med maskin. Brilliance Cleaner L94 används 
outspätt eller utspätt med lika delar vatten (1:1), beroende på 
hur smutsigt golvet är och hur tjockt skyddsskiktet är. Upprepa 
rengöringen vid behov. Det gamla smutsskiktet måste tas upp 
omedelbart. Därefter torkar man alltid av med rent vatten. 
Efter denna intensiva rengöring kan man behöva behandla 
golvet en gång till med Classic BaseOil, Brilliance 
Fitpolish, Brilliance OilCare, Classic 100ProOil eller 
Brilliance Superwax. För grundlig rengöring och borttagning 

av oljeskikt rekommenderar vi  Brilliance BioSoap eller 
Brilliance Cleaner L91 
 
Åtgång 
ca 20 ml/m² eller 50 m²/l  

 
Beståndsdelar 
Nonjoniska ytaktiva ämnen, glykoletrar, vatten och 
doftämnen, pH-värde: 6. 

 
Förvaring/transport 
Vid sval och torr transport och förvaring i oöppnad 
originalbehållare: hållbar i minst 24 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. 

 
 
 
 
 


