
Produkts ražots Vācijā! 
Importētājs: SIA “Abschliff Latvija” 

Rīga, A Čaka iela 107 K2 
Tālrunis: +371 67843844, 67843845 

Fakss: +371 67272792 
Mob.: +371 26177888 

E-pasts: info@abschliff.lv 
www.abschliff.lv 

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

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

Brilliance Cleaner L91 KH-Verdünnung – tīrīšanas līdzeklis / šķīdinātājs 
 
 

 
Apraksts: Brilliance Cleaner L91 ir šķīdinātāju bāzes tīrīšanas līdzeklis ar augstu tīrīšanas efektivitāti. Paredzēts traipu 
un apavu švīku notīrīšanai, kā arī lai noņemtu netīro vaska kārtu no parketa, masīvkoka grīdām un citām šķīdinātājus 
panesošām virsmām.  
 
Sertifikāti, atļaujas: Giscode: GH10. 
 
Vispārēja informācija: Virsmām, kuras apstrādātas un tiek koptas ar Brilliance Everclear kopšanas vasku, virsmas 
ģenerālai tīrīšanai izmantojiet tīrīšanas līdzekli Brilliance Cleaner L94. 
 
Lietošana: Virsmu jātīra ar rokām vai pulējamo mašīnu, pa nelieliem laukumiem, ar Brilliance Cleaner L91 tīrīšanas 
līdzeklī piesūcinātu, mīkstu lupatu vai padu. Pēc neilga gaidīšanas laika, izšķīdināto, netīro vaska kārtu jānoņem ar 
sausu lupatu. Vienmēr izmantojiet jaunu lupatu, tā, lai izšķīdušais vasks netiktu izsmērēts pa virsmu, bet gan ar lupatu 
absorbēts un savākts.  
Atkarībā no virsmas netīrības pakāpes un aizsargkārtas biezuma, tīrīšanas procedūra ir jāatkārto tikmēr, kamēr virsma 
ir pilnīgi attīrīta. Sekojiet līdzi tam, lai uz virsmas nebūtu peļķes no Brilliance Cleaner L91 tīrīšanas līdzekļa.  
Traipus un švīkas no gumijas zolēm, taukainos un iekrāsotos pleķus rīvējot jānoņem ar Brilliance Cleaner L91 tīrīšanas 
līdzeklī piesūcinātu, mīkstu lupatu vai padu un konkrētā vieta pilnībā jānotīra.  
Brilliance Cleaner L91 tīrīšanas līdzeklis ir pielietojams virsmām, kuras ir apstrādātas ar vasku saturošiem kopšanas 
līdzekļiem Brilliance Fitpolish, Classic Pflegeol, Brilliance AquaSatinPolish. Uzreiz, pēc virsmas ģenerālās tīrīšanas ar 
Brilliance Cleaner L91 līdzekli, tā ir jāapstrādā ar vasku saturošu kopšanas līdzekli Brilliance Fitpolish, Classic Pflegeol, 
Brilliance AquaSatinPolish. 
 
Šķīdināšana: Ja Brilliance Cleaner L91 tiek izmantots šķīdināšanai, lūgums rūpīgi izlasīt šķaidāmā produkta tehnisko instrukciju.  
 
Patēriņš: Atkarībā no virsmas un pielietošanas metodes, apmēram 20 ml uz 1 m² vai 50 m² ar 1 litru. 
 
Uzglabāšana un transportēšana: Oriģināls, neatvērts iepakojums ir uzglabājams vismaz 36 mēnešus, nodrošinot, ka produkts tiek transportēts un 
uzglabāts vēsā un sausā vietā. 
 
Iepakojums: 1 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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