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https://www.facebook.com/Abschliff-Latvija-100679528475676 
 

Veikala darba laiks: darba dienās – 9ºº-18ºº, sestdienās - 10ºº-14ºº, svētdienās – brīvs 
 

 Brilliance AquaSatinPolish - kopšanas vasks eļļotām un/vai vaskotām virsmām 
 

 
Apraksts: Brilliance AquaSatinPolish ir bezkrāsains vasku saturošs kopšanas līdzeklis uz pussintētiskas, ūdens 
bāzes eļļotām un vaskotām parketa un koka virsmām. Tas ir ļoti efektīvs kopšanas produkts. Pēc apstrādes virsma 
nav jāpulē, bet, lai panāktu samtainu efektu, virsmu var nopulēt ar balto filci vai vilnas drānu.  
 
Sertifikāti/atļaujas: Giscode: GE10. 
 
Īpašas norādes: Jūtīgus un ļoti absorbējošus koku veidus nevajadzētu apstrādāt biezā kārtā ar Brilliance Aqua-
SatinPolish. Kopšanas vasks ir jāuzklāj plānā, vienmērīgā kārtā, pretējā gadījumā var tikt bojātas koka spraugas un 
salaiduma vietas. Izvairieties no peļķēm. Ar kopšanas vasku piesūcinātās lupatas un filčus neatstājiet uz grīdas, lai 
uz virsmas neveidotos pleķi. Grīdas, kuras bija apstrādātas ar šķidro vasku Brilliance Fitpolish vai Superwax, pirms 
Brilliance AquaSatinPolish uzklāšanas ir jāattauko ar Brilliance Cleaner L91 KH-Verdünnung. 
 
Lietošana: Pirms lietošanas kārtīgi sakratīt. Apstrādājamai virsmai ir jābūt pilnīgi tīrai. Parketam un citām koka 
grīdām ir jābūt kārtīgi iztīrītām ar slotu vai putekļsūcēju un uzmazgātām ar mitru lupatu. Švīkas no apaviem un pleķi 
precīzi jānotīra ar mīkstu drānu ar Brilliance Cleaner L91 KH-Verdünnung. Virsmas tīrīšanai neizmantot slīpējamos vai tērauda padus, dzelzs skaidas, 
metāla birstes vai citus abrazīvus materiālus.  
 
Pirmreizējā kopšana un virsmas uzturēšana: Brilliance AquaSatinPolish kopšanas vasks ir vienmērīgā kārtā jāuzklāj ar kopšanas līdzekļa klāšanai 
paredzēto instrumentu „Wischviesel” vai ar mīkstu vilnas lupatu. Ja rodas vizuālas problēmas, piemēram, nenoklāti vai trūcīgi noklāti laukumi, pēc 
žūšanas virsmu var nopulēt ar balto filci un panākt vienmērīgu virsmas izskatu. 
 
Ikdienas kopšana: Virsmas kopšanai un ikdienas tīrīšanai Brilliance AquaSatinPolish pieliet ūdenim apmēram 200-300 ml uz 8-10 litriem silta ūdens 
un nomazgā virsmu ar mitru, labi izspiestu no ūdens, drānu vai lupatu.  
 
Ģenerālā tīrīšana: Nelielus traipus, švīkas no apaviem, taukainus pleķus u.c. tīra ar ūdens bāzes tīrīšanas līdzekli Brillience Cleaner L94, samitrinot ar 
to mīkstu lupatu. Uz lielākām virsmām Cleaner L94 var izsmidzināt un pēc tam tīrīt virsmu ar pulējamo mašīnu, izmantojot balto padu. Pēc tam virsma, 
vairākas reizes, ir jāpārmazgā ar tīru ūdeni, lai no virsmas noņemtu atmazgātos netīrumus un vaska paliekas. Vēlams mazgāšanu veikt pa nelieliem 
laukumiem.  
 
Svarīgi: Nepārpludiniet grīdu ikdienas kopšanas un ģenerālās tīrīšanas laikā, lai izvairītos no bojājumiem, kuri rodas, kokam piesūcoties ar ūdeni un 
uzbriestot. Tīrāmā koka virsma vienmēr jāpārmazgā ar tīru ūdeni.  
 
Patēriņš: Atkarībā no virsmas un uzklāšanas veida: tīrā veidā: apmēram 30-40 ml uz 1 m², respektīvi 25-33 m² ar 1 litru. 
 
Uzglabāšana un transportēšana: Oriģināls, neatvērts iepakojums ir uzglabājams vismaz 24 mēnešus, nodrošinot, ka produkts tiek transportēts un 
uzglabāts vēsā un sausā vietā, sargājot no sasalšanas.  
 
Iepakojums: 1 l un 5 l.  
 
Uzmanību! Pirms šī produkta apstrādes, lūdzu, izlasiet uzmanīgi norādījumus par produkta lietošanu.  Ja produkts netiek lietots pēc Berger-Seidle 
instrukcijām, ieteikumiem, noteikumiem, tad šāda lietošana tiek uzskatīta par nepareizu, par ko ir atbildīgs produkta lietotājs, grīdas meistars, un 
tādējādi izslēdz Berger-Seidle garantijas saistības un atbildību. Papildus informācija: Sekojošas rubrikas ir uzskatāmas par šīs instrukcijas 
sastāvdaļām: “Vispārīgie norādījumi par parketa apstrādes produktiem”; “Eļļotas un lakotas grīdas kopšana”; Drošības datu lapa.   
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