
Tekniskt datablad 

 
 

Brilliance ElasticCleaner  

Tryckt i 02/2023 - sida 1 av 2 
 
Berger-Seidle GmbH • Maybachstr. 2 • 67269 Grünstadt • www.berger-seidle.de • Tel.: +49 63 59 / 80 05 12 

 
 
Beskrivning 
Brilliance ElasticCleaner är ett grundrengöringsmedel för 
borttagning av smuts, självglänsande skyddsskikt, vaxskikt 
och limrester. Låg alkalinitet och starka upplösningsförmåga 
gör att Brilliance ElasticCleaner passar perfekt till 
byggstädningar efter byggslut och grundläggande 
rengöring. 
 
Brilliance ElasticCleaner används före permanenta 
beläggningar, t.ex. med AquaSeal® ElasticStar, eller för 
helhetsvård, t.ex. med Brilliance Everclear för intensiv 
rengöring och passar speciellt bra till blanka eller 
strukturerade golvbeläggningar av PVC, CV, linoleum, 
gummi/kautschuk och till PUR/epoxibelagda 
golvbeläggningar samt till konstgjorda stengolv och 
naturstensgolv.  
 
Certifikat/godkännanden 
 
 
 
Giscode: GG20 
ATFA:  uppfyllt 
NWFA:  uppfyllt 
MFMA: uppfyllt 
 
Grundrengöring 
Rengöring för fortsatt behandling antingen med AquaSeal® 
ElasticStar eller med Brilliance Everclear: 
 
Ta bort löst vidhäftande smuts med dammsugare, sopborste 
eller golvmopp. Blanda Brilliance ElasticCleaner med 
vatten i förhållandet 1:5 (privathushåll) eller 1:3 (offentlig miljö). 
Har man många svårborttagna skikt eller 
fabriksbeläggningar kan blandningsförhållandet bli 1:1 eller 
så använder man rengöringsmedlet outspätt. 
 
Fördela rengöringslösningen jämnt över golvet och låt det 
verka i cirka 20 minuter. Rengör sedan hela ytan med en 
polermaskin och superrondellen BergerTool SuperPad eller 
elborsten BergerTool ElasticBrush Extreme. Låt inte 
rengöringslösningen eller smutsigt vatten torka på golvet. Ta 
bort smuts som har lösts upp med en våtdammsugare eller 
BergerTool Applicator ElasticPlus och en golvmopp. 
 
Därefter ska en neutraliserande våtslipning utföras med rent, 
ljummet vatten och polermaskinen och 
 
BergerTool Abranet ACE eller BergerTool Abranopp 
AN. Efter våtslipning ska neutraliseringsvätskan avlägsnas 
utan att lämna några rester efter sig och golvet ska få torka 
innan man börjar med den fortsatta behandlingen med 
 
AquaSeal® ElasticStar eller Brilliance Everclear. 
 
Rengöring efter byggslut 
Rengöring utan annan behandling (direktanvändning): 
 
Ta bort löst vidhäftande smuts med dammsugare, sopborste 
eller golvmopp. Blanda Brilliance ElasticCleaner med vatten 
(1:5 till 1:10) beroende på användningsområde. 
Fördela rengöringslösningen jämnt över golvet och låtit den 
verka i cirka 10 minuter innan du rengör hela golvet med en 

polermaskin och rondellerna BergerTool SuperPad eller 
BergerTool ElasticBrush Extreme. 
Ta bort lös smuts med våtdammsugare eller BergerTool 
Applicator ElasticPlus och golvmopp och torka sedan av 
golvet med rent, ljummet vatten och låt det torka. 
 
Särskilda anvisningar 
Torka av golvet Brilliance ElasticCleaner Använd NN 
sektionsvis utan att låt det torka. Testa materialet och 
färgbeständigheten på dolda ställen. Undvik kontakt med 
ytor av känsliga träslag, metaller, lackerade ytor eller 
liknande. Alla rester måste avlägsnas och golvet ska vara 
helt torrt innan man sätter igång med behandlingen. 
 
Åtgång 
Rengöring efter byggslut (blandas 1:5-1:10 med vatten): 
ca 25-12 ml/m² eller 40-85 m²/l av produkten 
 
Grundrengöring (1:3-1:5 med vatten): 
ca 40-25 ml/m² eller 25-40 m²/l av produkten 
 
(outspätt): cirka 125 ml/m² eller 8 m²/l 
 
Beståndsdelar 
Anjoniska och nonjoniska ytaktiva ämnen (< 5 %), 
lösningsmedel (< 5 %) och parfym (citral, limonen) 
 
pH-värde (konc.): cirka 10 
 
Förvaring/transport 
Vid frostsäker, sval och torr transport och förvaring i oöppnad 
originalbehållare: hållbar i minst 24 månader. Förvaras 
oåtkomligt för barn. 
 
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 fackexpertis. 

 
Korsreferens 
Följande rubriker i vår samling med tekniska datablad ingår i 
detta datablad: 
 
- Allmän information om hur du använder Berger-Seidle 

ElasticLine 
- Rengöring och skötsel av golvbeläggningar 
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- 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. 
 
 
 
 
 
 


