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Beskrivning 
Brilliance Superwax är en pastaliknande skötselprodukt 
med en mycket mild lösningsmedelsinställning, baserad på 
värdefulla och naturliga råvaror. Den används till alla 
förseglade och oljade/vaxade parkettgolv och andra trägolv 
samt till linoleum, korklinoleum och beläggningar av sten och 
trä samt andra lösningsmedelsbeständiga ytor. 
 
Certifikat/godkännanden 
 
 
 
Giscode:  Ö60 
ATFA:   uppfyllt 
NWFA:   uppfyllt 
MFMA:  uppfyllt 
 
Användning 
Brilliance Superwax kan användas på alla lämpliga golv 
som är rena och torra. Vaxet bearbetas så här: 
 

a) Stryk på ett lager vax för hand eller med maskin med 
trasa/spackelspade. Det är viktigt att man stryker på 
ett så tunt lager som möjligt. Låt vaxskiktet torkat i 
cirka 20-30 minuter vid 23°C / 50% rel. luftfuktighet 
och polera det sedan för hand eller med 
polermaskin. 

b) Bearbetas som varmvax. Denna metod innebär att 
vaxet värms upp till cirka 80°C antingen i vattenbad 
eller med ett värmeaggregat. Vaxet sprayas på 
samtidigt som man polerar golvytan med en 
polermaskin med vit eller beige rondell cirka 20-30 
minuter. När vaxet har strukits på används maskinen 
för efterpoleringen. 

 
Grundrengöring 
Är golvet smutsigt måste det grundrengöras med Brilliance 
Cleaner L91 KH-Verdünnung. Golvet torkas av eller sprayas 
då med Brilliance Cleaner L91 KH-Verdünnung för att 
sedan poleras medan all smuts tas upp med absorberande 
trasor. 
 
Åtgång 
Beroende på underlag och arbetssätt: 
cirka 10 ml/m² 
 
Förvaring/transport 
Vid frostsäker, sval och torr transport och förvaring i oöppnad 
originalbehållare: hållbar i minst 24 månader. 
 
Viktig information 
Den höga halten vax i Brilliance Superwax gör att du av 
naturliga skäl får ganska blanka golv. Det kan vara någonting 
man uttryckligen önskar eller medvetet tolererar. I vissa fall är 
det emellertid inte lämpligt med en slät golvyta, till exempel 
när det gäller vissa särskilt utsatta grupper av människor eller 
i de flesta offentliga miljöer. Här rekommenderar vi istället vårt 
halkfria, vattenburna golvrengöringsmedel Brilliance 
Everclear, om golvet inte bara är impregnerat, utan också 
har ett ordentligt intakt lackskikt. 
 
 
 

Förvaring och 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. 
 
 
 
 
 
 


