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Beskrivning 
Brilliance MedicalSurface Disinfectant är en flytande 
ytdesinfektion för professionellt och privat bruk, klar att 
användas. Den har en unik lösningsmedelsfri uppbyggnad, 
utan motsvarande faropiktogram samtidigt som den är mycket 
effektiv. Som vattenhaltig natriumhypokloritlösning är den 
perfekt för både små och stora ytor, såsom golv, bord, möbler, 
soffor eller dörrar. Den används för hygienisk rengöring och 
desinfektion mot bakterier, svampar och virus och är bakterie-
, jäst- och virusdödande. Den är därför perfekt för 
sjukhusmiljöer, läkarmottagningar, lokalstädare, hemtjänsten, 
företag och professionella användare för att skydda 
anställdas och besökarnas hälsa. Den kan även användas 
omväxlande på parkettgolv med rengöringsmedel och 
vårdande produkter.  
 
Det alkoholfria receptet för Brilliance MedicalSurface 
Disinfectant har också två viktiga fördelar jämfört med 
alkoholbaserade produkter:  
 

1. Här finns inte samma brandrisk som med storskalig 
alkoholanvändning.   
 

2. Här är den praktiskt taget helt eliminerad. Några 
alkoholrelaterade skador på ytan existerar inte heller 

 
Made in Germany.  
 
Certifikat/godkännanden 
 
 
 
 
ATFA:   uppfyllt 
NWFA:   uppfyllt 
MFMA:  uppfyllt 
 
BauA reg. nr: N-96370 – Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin 
 
VAH certifiering – Ytdesinfektion för profylax på sjukhus och 
mottagningar   
 
Dermatestcertifikat – Dermatologiska tester på människa 
(epikutantest) 
 
EN 16615 – Applikationen med golvmoppen 
 
Berger-Seidle Wischwiesel  motsvarar fyrfältstestet enligt EN 
16615. 
 
Avfallskod: 140603 
Lämna innehåll/behållare till industriell 
förbränningsanläggning 
 
Särskilda anvisningar 
Var försiktig när du använder desinfektionsmedlet  Läs alltid 
etiketten, säkerhetsdatabladet och det tekniska databladet 
före användning. Förvaras oåtkomligt för barn. Produkten 

passar speciellt bra till stora ytor. Till stolar, bord, bänkar, 
handtag, ledstänger och  träningsutrustning. Där många 
personer rör sig och ofta byter plats rekommenderas 
Brilliance MedicalCleaner. Vid behov bör kompatibiliteten 
testas på ett dolt ställe. 
 
Halten aktiv substans 
<0,25 % flytande, vattenhaltig natriumhypokloritlösning (aktiv 
ingrediens: Aktivt klor, frigjort ur hypoklorsyra,      
CAS 7790-92-3 
  
Verkan: 
Brilliance Medical Surface är certifierat effektivt mot virus, 
bakterier, jästsvampar.  
Virus, bakterier och svampar inaktiveras eller dödas till 
99,999 %. 
 
Exponeringstid: 
Minst: Stryk ut tillräckligt mycket med Brilliance Medical 
Surface i 5 minuter, så att det behandlade området hålls vått i 
över 5 minuter, efter 5 minuter kan du torka torrt med en torr 
och ren trasa.  
 
Användningsområden 
Produkten strykes ut oförtunnad på de ytor som ska 
desinficeras.  
(50ml/m² ska inte överskridas). För att på ett effektivt sätt 
kunna desinficera mot virus, bakterier och svampar måste ytan 
vara ren och torr. Om ytan är smutsig ska den rengöras före 
desinfektionen. Minsta kontakttid är 5 min; vid kontaminering 
med svamp, låt stå i 15 minuter och torka sedan av med en ren 
trasa.  Tänk på materialkompatibiliteten! 
 
När produkten används på parkett- och trägolv ska man, 
utöver den exponeringstid som anges här, även se till att 
strykningen är något fuktig så att man slipper svällande golv 
eller vattenskador. Efter 5 minuter kan man torka av golvet 
med en ren trasa. Det bör inte gå för kort tid mellan 
strykningarna, eftersom överdriven desinfektion på lång sikt 
skadar lackskiktet Beroende på användningsområdet kan 
man ta ett intervall på 1-2 veckor som vägledning. Vi 
rekommenderar Brilliance Medical Surface omväxlande med 
Brilliance NeutralCleaner på parkett och andra golvytor och 
regelbunden intensivrengöring med Brilliance Everclear eller 
Brilliance Aqua OilCare för oljade golv.  Dessutom ska 
relevanta anvisningar för rengöring och skötsel av parkettgolv 
följas.  Syftet är att desinficera, skydda och bevara 
golvytornas kvalitet.  
 
Hur används Brilliance Medical Surface och hur länge?  
Produkten strykes ut på golvytan med Berger-Seidle 
golvmopp, en handsprayflaska eller med en svamp eller 
mopp och hink. Använd tillräckligt mycket av den färdiga 
lösningen för att hålla det behandlade området vått under 
hela exponeringstiden. Sörj för god ventilation under 
behandlingen. 
Se till att produkten får torka ordentligt efteråt. 
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Brilliance MedicalSurface Disinfectant är avsett för 
utrymmen där människor och djur vistas; det är inte avsett för 
direktkontakt med livsmedel och foder. Undvik kontakt med 
klädesplagg. Missfärgningar kan förekomma beroende på 
klädernas kvalitet. För din egen säkerhets skull bör du 
använda lämpliga arbetskläder. 
 
Förvaring/transport 
Brilliance MedicalSurface Disinfectant lagringsstabil i ett 
år i obruten förpackning. Skyddas mot värme. Förvara 
behållaren väl tillsluten på en sval väl ventilerad plats  < 
25°C,< 25°C. Skyddas mot UV-strålning och direkt solljus.  
 
Allmän information 
Läs bruksanvisningen och säkerhetsdatabladet noggrant 
innan du använder produkten och följ anvisningarna noga. All 
användning som inte är förenlig med det tillämpningsområde 
som definierats av Berger-Seidle betraktas som otillbörlig. 
Felaktig användning och underlåtenhet att följa anvisningarna 
i denna manual är användarens eget ansvar och utesluter 
följaktligen tillverkarens ansvar och garanti. Innan produkten 
används ska ramvillkoren för dess hantering granskas av 
fackman. Ha alltid förpackningen eller etiketten till hands om 
medicinsk rådgivning skulle behövas. Första hjälpen: Allmänt: 
Ta av nedstänkta kläder. Efter inandning: I händelse av 
inandning, flytta den drabbade till frisk luft och låt vila - tillkalla 
läkare. Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket 
vatten. Vid kontakt med ögonen: Spola genast med mycket 
vatten och vidöppna ögonlock i minst 15 minuter; uppsök 
ögonläkare. Vid förtäring: Skölj genast munnen och drick 2-3 
dl vatten, uppsök läkare. Anvisningar för läkaren: 
Symptomatisk behandling (dekontaminering, vitalfunktioner), 
inget känt specifikt motgift.  
 
* 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. 

 


