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Beskrivning 
Brilliance Everclear är en vattenburen, halkfri 
rengöringsprodukt för ytbehandlad parkett och andra trägolv, 
ytbehandlad kork (slutna porer), PVC och linoleum. Brilliance 
Everclear glänzend uppfyller kraven för godkännande av 
sportgolv enligt DIN V 18032-2 och DIN EN 14904. Dessutom 
har vi Brilliance Everclear matt i sortimentet.  
 
Golvet måste ha ett slutet förseglat skikt för man ska kunna 
använda Brilliance Everclear. Är golvet skadat finns det risk 
för att träet blir grått av vatten som tränger in. 
 
Certifikat/godkännanden 
 
 
 
Giscode:  GE10 
DIN V 18032-2: Produkten är godkänd för sportgolv  
  Brilliance Everclear  
DIN EN 14904: Produkten är godkänd för sportgolv 
  Brilliance Everclear  
Minergie-ECO: uppfyllt 
ATFA:   uppfyllt 
NWFA:   uppfyllt 
MFMA:  uppfyllt 
 
Särskilda anvisningar 
Ett lackat golv får i allmänhet inte behandlas med Brilliance 
Everclear förrän efter 8-10 dagar. Ju mer golvet får vara i fred 
under de första dagarna, desto längre håller förseglingen. 
Senast före första gången golvet utsätts för starka 
påfrestningar ska det rengöras enligt avsnittet 
"Förstagångsrengöring och intensivrengöring”. Alla lackade 
golv utsätts för naturligt slitage, beroende på belastningen. 
Regelbundet underhåll är därför nödvändigt. Om golvet har 
skadats på grund av mycket trafik måste det slipas om helt 
och lackeras en gång till. Regelbundet underhåll av golvet 
håller det fräscht och förlänger dess livstid. Undvik 
vattenfläckar och låt inte heller blöta trasor eller rondeller 
ligga för länge på golvet så att golvet blir fläckigt.  
 
Brilliance Everclear kan inte användas på impregnerade golv 
eftersom träet då kan gråna av inträngande vatten. I sådana 
fall är det bättre att använda våra produkter Brilliance 
AquaSatinPolish, Brilliance OilCare eller Brilliance 
Fitpolish. Innan du byter underhållssystem krävs alltid en 
grundrengöring först. 
 
Användning 
Omskakas väl före användning Brilliance Everclear 
används enligt 2 metoder: 
 
Förstagångsrengöring och intensivrengöring 
Brilliance Everclear strykes på jämnt på lackade golv 
första gången efter lackeringen eller efter varje 
grundrengöring. Förbrukningsmängd: 30-40 ml/m² (applicerad 
outspädd). 
 
Använd en luddfri trasa, eller den luddfria golvmoppen 
BergerTool Wischwiesel när du torkar av golvet. 
 
 
 
 

Periodiskt underhåll 
Häll Brilliance Everclear i vattnet (0,2-0,3 l till 8-10 l 
rengöringsvatten) och torka av golvet med en väl urvriden 
trasa eller golvmopp. 
 
Grundrengöring 
Brilliance Everclear bildar ett lätt skikt. Beroende på hur 
ofta och intensivt golvet rengörs måste vaxskiktet avlägsnas 
helt genom noggrann manuell eller mekanisk rengöring med 
Brilliance Cleaner L94 Wachsentferner. När golvet har blivit 
fult eller är så smutsigt att det inte går att få bort alla smuts när 
man städar är det dags för en grundrengöring.  
 
Torktid 
Snabbtorkande, du kan gå på det direkt efter att det har torkat. 
 
Viktig information 
Undvik att hälla för mycket vatten på golvet både under 
grundrengöringen och det periodiska underhållet, eftersom 
träet då kan svälla så att golvet skadas. 
 
Förvaring/transport 
Vid frostsäker, sval och torr transport och förvaring i oöppnad 
originalbehållare: hållbar i minst 24 månader. 
 
Fabriksförseglad färdigparkett 
När Brilliance Cleaner L94 används på färdigparkett och 
laminat måste vidhäftningen kontrolleras från fall till fall. Det 
kan också bli aktuellt med ett kantskydd först med Brilliance 
FillAndFinish. Läs parkettillverkarens råd och 
rekommendationer. 
 
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 lackade/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. 

 


