
Tekniskt datablad 

 
 

Brilliance Fitpolish 

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

 
 
Beskrivning 
Brilliance Fitpolish är en lösningsmedelsbaserad 
rengörings- och skötselprodukt med tillsats av naturliga 
råvaror för lackad, oljad och vaxad parkett och andra 
lösningsmedelsbeständiga underlag (sten, plast etc.). Denna 
vaxhaltiga produkt har en mycket hög vårdande effekt och 
poleras alltid efter applicering. 
 
Certifikat/godkännanden 
 
 
 
Giscode:  GH10 
ATFA:   uppfyllt 
NWFA:   uppfyllt 
MFMA:  uppfyllt 
 
Användning 
Omskakas väl före användning Rengör ytan som ska 
behandlas noggrant före behandlingen. Parkettgolv ska helst 
rengöras med golvmopp, sopborste, dammsugare eller med 
en lätt fuktad, väl urvriden trasa. Repor efter klackar och fläckar 
avlägsnas för hand med Brilliance Fitpolish och en mjuk trasa. 
Stålull, stålspån eller sliprondeller får inte användas. 
 
Dessutom får golv- och bearbetningstemperaturen inte 
understiga 15 °C. Detta för att förhindra att vaxet inte 
kristalliserar och inga vita fläckar bildas. 
 
 Brilliance Fitpolish som har tjocknat kan värmas upp i 
vattenbad (max. 50°C) så att det blir bearbetningsbart igen 
(flytande). 
 
För intensivrengöring av stora ytor strykes Brilliance Fitpolish 
på i ett tunt lager och poleras upp jämnt med en mjuk och ren 
trasa eller svamp för hand eller med en polermaskin. 
 
Om det smutsiga vaxskikten måste tas bort som en del av en 
så kallad grundrengöring görs detta med Brilliance Cleaner 
L91 KH-Verdünnung med lösningsmedel. Då får ytan en ny 
intensivbehandling igen. 
 
Viktig information 
Med Brilliance Fitpolish får du av naturliga skäl relativt 
blanka golv på grund av den höga andelen vax. Antingen vill 
man ha det så eller så godtar man det som det är. I vissa fall 
är det emellertid inte så lämpligt med blanka golv, t.ex. när det 
gäller utsatta grupper av människor eller i de flesta offentliga 
byggnader. Där rekommenderar vi istället vår halkfria, 
vattenburna underhållsprodukt Brilliance Everclear, förutsatt 
att golvet inte bara är impregnerat, ut också har ett intakt 
lackskikt. 
 
Åtgång 
Beroende på underlag och arbetssätt: 
7–13 ml/m², cirka 75-150 m²/l. 
 
Torktid 
Snabbtorkande, du kan gå på det direkt när det har torkat. 
 
 
 
 

Förvaring/transport 
Vid frostsäker, 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 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. 
 
 
 
 
 


