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Beskrivning 
Brilliance NeutralCleaner används speciellt för att 
fukttorka tät och oljad parkett, men även till andra golv, dörrar, 
fönsterkarmar och plastytor. Produkten finns som koncentrat. 
 
Certifikat/godkännanden 
 
 
 
Giscode:  GU50 (koncentrat) 
ATFA:   uppfyllt 
NWFA:   uppfyllt 
MFMA:  uppfyllt 
  
Särskilda anvisningar 
Tänk på att ett lackat trägolv inte bara behöver rengöras, utan 
även ska underhålles ibland beroende på hur det används. 
 
Till lackade trägolv rekommenderar vi vår produkt Brilliance 
Everclear som passar just till dessa golv. 
 
För grundrengöring av lackade och välskötta golv 
rekommenderar vi vår produkt Brilliance Cleaner L94. 
 
Förvara alltid rengöringsmedel oåtkomligt för barn! 
 
Användning 
Underhållsrengöring: 
Dammsug eller sopa först upp damm och annan lös smuts från 
golvet. 
Torka av golvet med fuktig trasa. Gnid försiktigt bort envis 
smuts med en vit rondell. 
 
Brilliance NeutralCleane kan också användas tillsammans 
med BergerTool SprayMop ComfortClean. 
 
Koncentratet kan spädas 1:200, dvs. 50 ml koncentrat i 10 l 
vatten, en spädning 1:100 rekommenderas, dvs. 100 ml 
koncentrat i 10 l vatten. 
 
Torktid 
När vattnet har avdunstat kan man gå på golvet igen. 
 
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. 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. 
 
 

 
 
 
 


