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Beskrivning 
Brilliance FillAndFinish har tagits fram speciellt för 
kantskydd av lackerade prefabricerade parkettgolv. Den 
förhindrar att vatten tränger in genom tvär- och sidofogarna  
när  man torkar av golvet med en fuktigt trasa. Produkten är 
uppbyggd på modifierade vegetabiliska oljor och vaxer. 
Brilliance FillAndFinish skiljer sig från tidigare 
vaxprodukter, inte bara genom sin låga halt av 
lösningsmedel, utan också genom hur den bearbetas. Läs 
databladet noggrant och kontrollera din arbetsmetod på en 
liten testyta. 
 
Certifikat/godkännanden 
 

 
 
Giscode:  GH10 
Minergie-ECO: uppfyllt 
ATFA:   uppfyllt 
NWFA:   uppfyllt 
MFMA:  uppfyllt 
 
Särskilda anvisningar 
Förvara blöta trasor, svampar och annat arbetsmaterial i 
slutna behållare. Olja eller vax som kommer i kontakt med 
slipdamm, trasor etc. ska fuktas med vatten eller förvaras i 
låsbar hink eller kasseras på ett brandsäkert sätt – annars 
finns det risk för självantändning. Produkten i sig är inte 
självantändande! Läs och följ vår tekniska specialinformation 
nr 17! 
 
Användning 
Golvytan som ska behandlas måste vara ren, torr och 
dammfri. Det bästa är att behandla golvet i olika avsnitt. 
 
Bestrykning med Brilliance FillAndFinish 
Brilliance FillAndFinish bör strykas på med en 
metallspackel med rundade hörn, med plastspackel eller en 
gummiskrapa. När du använder gummiskrapor bör du 
kontrollera att de inte löses upp av lösningsmedlet som 
Brilliance FillAndFinish innehåller. Applicera Brilliance 
FillAndFinish på gummiskrapan - låt verka i 60 sekunder 
och gnugga rent med en vit bomullstrasa. Blir trasan svart är 
gummiskrapan inte lämplig att använda. Var noga med att 
Brilliance FillAndFinish arbetas in i fogarna under arbetets 
gång. Ju djupare medlet tränger in i fogarna, desto bättre blir 
vattenbeständigheten. På stället ska Brilliance 
FillAndFinish dras av så tunt som möjligt. Ju noggrannare 
det här arbetsmomentet utförs, desto lättare och snabbare 
kan ytan poleras. 
 
Att polera Brilliance FillAndFinish 
Så fort golvet har bestrukits med Brilliance FillAndFinish 
måste golvytan poleras. Poleringen måste vara helt klar 
innan torkningsprocessen påbörjas. Välj därför bara ut 
golvpartier son inte är större än att detta säkerställs. Använd 
gärna en polermaskin på stora ytor. Lägg en absorberande, 
luddfri trasa under den vita rondellen som tar upp överflödigt 
material. Mycket snabbgående polermaskiner (high speed)  
har också visat sig vara bra. Små fläckar kan poleras för hand 
med luddfria trasor. Om utseendet på den polerade ytan 
motsvarar den ursprungliga ytan (innan Brilliance 

FillAndFinish ströks på), betyder det att poleringen är klar. 
Om produkten är för torr före eller under poleringen, så kan 
man spraya på Brilliance Cleaner L91 (med pumpsprayflaska) 
på golvytan, så att det går att polera igen Golvet ska inte 
beträdas under den angivna torkningstiden. Efter 24 timmar 
kan förstagångsrengöringen ske med en vattenhaltig 
vårdprodukt. Här rekommenderar vi vår Brilliance 
Everclear. 
 
Arbetsredskapen rengörs med Brilliance Cleaner L91 KH-
Verdünnung. 
 
Torktid 
Vid 23 °C/50 % rel. luftfuktighet: Vänta cirka 60 minuter efter 
avslutad polering innan du går på golvet. Dagen efter kan du 
börja rengöra golvet för första gången. 
 
Åtgång 
Beroende på underlag och arbetssätt: 10-15 g/m² 
 
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. 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 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. 
 


