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Beskrivning 
Brilliance OilCare är en oljevaxbaserad golvvårdsprodukt 
för golv som behandlats med vår Classic 100ProOil eller 
Classic BaseOil. Den strykes på efter rengöringen och 
fräschar upp ytan. Oljevax verkar dubbelt genom att både 
impregnera och ge golvet ett starkt ytskydd. Produkten är 
tillverkad av raffinerade vegetabiliska oljor och vaxer. 
 
Certifikat/godkännanden 
 
 
 
Giscode:  Ö60 
Minergie-ECO: uppfyllt 
ATFA:   uppfyllt 
NWFA:   uppfyllt 
MFMA:  uppfyllt 
 
Särskilda anvisningar 
Förvara blöta trasor, svampar och annat arbetsmaterial i 
slutna behållare. Olja/vax som kommit i kontakt med 
slipdamm, trasor etc. ska fuktas med vatten eller förvaras i 
låsbar hink eller kasseras på brandsäkert sätt, annars finns 
risk för självantändning. 
 
 Produkten i sig är inte självantändande! Läs och följ vår 
tekniska specialinformation nr 17! För att öka den mekaniska 
och kemiska beständigheten och för att förhindra att träet 
torkar ut kan Brilliance OilCare blandas med Classic Plus i 
förhållandet 10:1. 
 
Förstagångs- och intensivrengöring 
Omskakas väl före användning Innan det är dags att använda 
Brilliance OilCare ska golvet torkas av med en fuktig trasa 
(ingen våtrengöring). Ytan som ska behandlas ska vara ren 
och torr - grundrengöring kan behövas (Se avsnitt 
”Grundrengöring”). Stryk på sparsamt med Brilliance OilCare i 
ett tunt lager och börja polera direkt med en mjuk vit rondell 
eller en luddfri duk. På större ytor har det visat sig vara mer 
praktiskt med en polermaskin med golvrondell. Polera det 
omättade golvpartiet med rondellen så att rondellen blir 
absorberbar igen. Resultatet blir en silkeslen till sidenmatt yta. 
Polera en gång till med en absorberande trasa efter cirka 30 
minuter, så att det överskott som inte har trängt in i träet tas 
upp. Undvik alltid skiktbildning. Glöm inte att vädra ordentligt 
under och efter arbetet, så att  lösningsmedlet som finns i 
Brilliance OilCare försvinner ur rumsluften. 
Använd inte mer mängd Brilliance OilCare än att det inte 
stänker om rondellen. Stänker det om rondellen har du strukit 
på för mycket olja.  
 
Grundrengöring 
Detta görs då och då för hand eller med en städmaskin 
antingen med hjälp av vår Brilliance Cleaner L91 KH-
Verdünnung eller med Brilliance BioSoap. Har golvet blivit 
fult och varken underhåll (mellanrengöring) eller 
intensivrengöring med Brilliance OilCaren leder till något 
utseendemässigt acceptabelt resultat, då är det dags för en 
grundrengöring.  
Om en annan golvvårdsprodukt, t.ex. Brilliance 
AquaSatinPolish eller Brilliance Fitpolish har använts före 
Brilliance OilCare, då krävs också noggrann rengöring. 

 
 
Mellanrengöring 
Mellanrengöringen innebär att man avlägsnas lättare, 
vattenlöslig smuts eller utför en hygienisk mellanrengöring 
med städmaskin eller för hand med en fuktig trasa med 
 
Brilliance NeutralCleaner eller Brilliance BioSoap. 
 
Torktid 
Vid 23 °C/50 % rel. luftfuktighet: efter cirka 12 timmar kan du 
gå   
försiktigt på golvet. 
 
Åtgång 
Beroende på underlag och arbetsmetod: cirka 5-20 ml/m² 
resp. 50-200 m²/l, undvik allt överskott! 
 
Förvaring/transport 
Vid sval och torr transport och förvaring i oöppnad 
originalbehållare: hållbar i minst 15 månader. 
 
Begränsad användning 
Golv med öppna breda fogar bör inte behandlas 
 
 med Brilliance OilCare Golv eftersom fogarna då spacklas 
igen. 
 
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. 
 
 
 

 


