גיליון נתונים טכני
BRILLIANCE BioSoap
התנאים הכלליים לשימוש במוצר בצורה תקינה
ומקצועית.
הפניות נוספות
יש לעיין בדפי הנתונים הטכניים הבאים:
 הוראות כלליות לשימוש במוצרי גימור לרצפות פרקט ניקוי ותחזוקה של רצפות לכה/שמן הייצור ,הניקוי והטיפול ב"סבון משטחים סקנדינבי")מידע טכני מיוחד מס' (15
 -הוראות זיהוי ובטיחות)(MSDS

ניקיון בסיסי:
מדללים את  Brilliance BioSoapעם מים ) ,(1:4יש
למרוח את התמיסה במגב פרווה באופן שווה על הרצפה,
פד
עם
פוליש
מכונת
בעזרת
ולקרצף
תחזוקה),ירוק/כחול(.מיד לאחר מכן ,יש לנגב/לשאוב את
התמיסה המלכלכת ולנקות עם מים נקיים .לתת לרצפה
להתייבש היטב .לאחר הייבוש יש לשמן את הפרקט
היבש עם:
 Classic BaseOilאו  Classic BaseOil Colorאו
Classic 100ProOil
תוכלו למצוא במידע הטכני המיוחד מס'  15את התיאור
המדויק של הייצור ,הניקוי והטיפול ב"סבון משטחים
סקנדינבי".
יבוש
אחרי שהרצפה התייבשה ,היא מוכנה לשימוש/המשך
עבודה.
כושר כיסוי
ניקוי יסודי בערך  300מ"ר/ליטר ,תלוי ביחס הדילול.
ניקוי שגרתי ליטר אחד יספיק ל כ 40שטיפות בשטח של
 50מ"ר
אחסון/הובלה
חיי המדף של אריזה מקורית שלא נפתחה הינם מינימום
 24חודשים בתנאי שהחומר הועבר ואוחסן במקום קריר
ויבש המוגן מפני הקפאה.
הערות כלליות
יש לקרוא את הוראות המוצר בקפידה לפני השימוש.
מוצר זה של ברגר סיידל הוא לשימוש מומחה להנחת
פרקט ,שאליו מיועדות הוראות אלה .עליו לבצע את
עבודתו בהתאם לכללי המלאכה ,הטכניקה העכשווית
והנורמות וההוראות התקפים במדינה בה נעשה שימוש
במוצר .יש להקפיד ולמלא אחר הוראות התקנים DIN
" 18356עבודות פרקט וריצוף עץ"" DIN 18365 ,עבודות
ציפוי עץ" ,העלונים והמידע המקצועי מטעם ,BEB ,TKB
 CTAוהאיגוד המקצועי לטכניקת פרקט וריצוף .BVPF
יש ליידע את הלקוח לגבי הוראות הניקוי והטיפול של
המוצר .כל שימוש במוצר שלא תואם להוראות של ברגר-
סיידל נחשב כיישום לא תקין .שימוש לא תקין במוצר ואי
ציות להוראות של מדריך זה הינם באחריותו של משתמש
המוצר ולא של היצרן .לפני השימוש במוצר ,יש לבדוק את
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גיליון נתונים טכני
BRILLIANCE BioSoap
תיאור
 Brilliance BioSoapהוא תכשיר ניקוי המוסף למים
ומשמש לניקוי שגרתי )ניגוב לח( ,לניקוי בסיסי ברצפות
בגימור שמן או לניקוי בסבון של רצפת עץ טבעי.
מבוסס על שמנים צמחיים עדינים ושעווה.
תעודות ואישורים
GU50

Giscode:

דרגת ברק
משמש כתוסף למים Brilliance BioSoap .לא משנה את
דרגת הברק.
הערה
פרקט בגימור שמן:
שימו לב שרצפות בגמר שמן מצריכות לא רק ניקוי אלא
גם טיפול במוצר תחזוקה מידי פעם .ברגע שהפרקט
נראה קצת "יבש" או חיוור ,יש ליישם מוצר התחזוקה
.Brilliance AquaSatinPolish
פרקט בגימור לכה:
 Brilliance BioSoapיכול לשמש כחומר ניקוי לרצפות
עם לכה על בסיס שמן כאשר הוא מדולל מאד .זהירות!
במשטחים אטומים וחלקים )יש סיכון החלקה אם ריכוז
הסבונים גבוה מידי( .לכן עבור לכות על בסיס מים ,מומלץ
לנקות עם החומר  Brilliance Neutral Cleanerאו
.Cleaner L94
במידת הצורך  Brilliance BioSoapיכול לשמש כטיפול
סבון לניקוי נקבוביות העץ ברצפה לפני הגימור.
יש להרחיק את חומרי הניקוי מהישג ידם של ילדים!
יישום
ניקוי שגרתי:
יש להסיר לכלוך בעזרת מטאטא או שואב ולאחר מכן,
למהול רבע כוס )בערך  50מ"ל( של Brilliance
 BioSoapלדלי עם בערך  5ליטר מים פושרים ולנגב את
הרצפה עם מטלית לחה .את הלכלוך הדביק ניתן להסיר
בעזרת שפשוף עדין עם מטלית רכה ומעט מהתמיסה.
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