
Produkti ražoti 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 

 

Ekoloģiskie Berger-Seidle kopšanas līdzekļi eļļotām un vaskotām virsmām 

Brilliance AquaSatinPolish – kopšanas un atjaunošanas vasks 
Ekoloģisks, bezkrāsains, dispersijas bāzes, vasku saturošs, ļoti efektīvs atjaunošanas un kopšanas pieniņš eļļotām un vaskotām koka virsmām 
iekštelpās: parketam, dēļu grīdai, mēbelēm, trepēm u.c. Grīdas pieniņu uzklājot tīrā veidā, tas mazina slīdi un uz virsmas tiek radīts aizsargslānis 
un atjaunots virsmas vizuālais izskats. Pēc vaska uzklāšanas un nožūšanas virsma var tikt pulēta ar kokvilnas lupatu vai pulē jamo mašīnu un 
balto filci. Ikdienas tīrīšanai, pieniņš ir jāpielej ūdenim 200-300 ml uz 8-10 litriem ūdens un ar mitru lupatu virsma jāmazgā. Patēriņš: nešķaidītā 
veidā 1 litrs uz 60 m²; ikdienas tīrīšanai uz 10 litriem silta ūdens 200-300 ml. Žūšanas laiks: apmēram, 30-120 min. 
Iepakojums: 1 l – EUR 27,95; 5 l – EUR 124,99 
Uzkopšnas instruments: EUR 31,21 
 
Brilliance BioSoap- dabīgas ziepes 
Mazgāšanas līdzeklis, kuru pievieno ūdenim veicot virsmas mitro tīrīšanu vai ģenerālo tīrīšanu eļļotām, eļļotām/vaskotām un lakotām grīdām. 
Ziepes ir uz dabīgu eļļu un vasku bāzes. Ģenerālai tīrīšanai, līdzekli atšķaida ar ūdeni, ar maksimālo koncentrāciju 1:4 un virsmu mazgā ar zaļo 
padu. Veicot ikdienas tīrīšanu, 100 ml mazgāšanas līdzekļa pielej 10 l ūdens. Lūdzu, ņemiet vērā, ka eļļotas grīdas ir ne tikai jātīra, bet, atkarībā 
no slodzes, tās ir arī jākopj. Tiklīdz uz virsmas ir redzami skrāpējumi, nodilumi vai pleķi, to nepieciešams piesūcināt ar eļļotām grīdām piemērotu 
kopšanas līdzekli vai šķidro vasku. Patēriņš: Atkarībā no pielietošanas metodes, apmēram 300 m²/l. Žūšana: Pēc pilnīgas ūdens iztvaikošanas, 
pa virsmu var staigāt, kā arī veikt tālākoapstrādi.  
Iepakojums: 1 l – EUR 17,16; 5 l – EUR 78,71 
 
Brilliance Cleaner L94 – tīrīšanas līdzeklis 
Ekoloģisks, ūdens bāzes tīrīšanas līdzeklis. Paredzēts: traipu, apavu švīku, pleķu, netīrumu un veco vaska aizsargkārtu noņemšanai; 
virsmas sagatavošanai pirms vaska uzklāšanas; virsmas attaukošanai; ģenerālai tīrīšanai. Tīrīšanas līdzeklis ir piemērots dažāda veida 
virsmām: lakota koka, eļļota koka, eļļota / vaskota koka, lakota korķa, lamināta, linoleja, akmens u.c. Ģenerālai tīrīšanai, līdzekli atšķaida ar 
ūdeni, ar maksimālo koncentrāciju 1:1 un virsmu mazgā ar zaļo padu. Veicot ikdienas tīrīšanu, 100-200 ml tīrīšanas līdzekļa pielej 10 l 
ūdens. Patēriņš: nešķaidītā veidā 1 litrs uz 30 m². Nepieļaut produkta nožūšanu. Turpmāko apstrādi veikt pēc virsmas pilnīgas nožūšanas. 
Iepakojums: 1 l – EUR 18,95; 5 l – EUR 87,24 

 
Brilliance Fitpolish L92 – kopšanas un atjaunošanas vasks 
Ekoloģisks, naturālu piedevu saturošs kopšanas un atjaunošanas šķidrais vasks lakotām, eļļotām un vaskotām koka grīdām, akmens, 
platmasas, lamināta, sintētiskām u.c. virsmām. Šķidrais vasks palielina virsmas nodilumizturību un atjauno virsmas vizuālo izskatu. 
Pretslīdes šķidrais vasks ir slīdi mazinošs produkts eļļotam kokam, eļļotam un vaskotam kokam, respektīvi, var izmantot tikai virsmām ar 
atvērtām porām. Virsma pēc apstrādes ir jāpulē ar kokvilnas lupatu vai pulējamo mašīnu un balto filci. Patēriņš: apmēram 75-150 m² ar 1 
litru. Žūšanas laiks: apmēram 1 stunda.  
Iepakojums: 1 l – EUR 19,59; 5 l – EUR 80,10 
Pretslīdes: 5 l – EUR 80,10 
 
Brilliance Cleaner L91  – tīrīšanas līdzeklis 
Šķīdinātājus saturošs, ļoti efektīvs tīrīšanas līdzeklis, ar kuru var noņemt netīrumus, pleķus, veco vaska aizsargkārtu un attaukot virsmu. 
Piemērots dažādām virsmām: koka, akmens, lamināta, sintētiskām u.c. virsmām. Virsmu jātīra pa nelieliem laukumiem ar mīkstu lupatu, kura 
piesūcināta ar tīrīšanas līdzekli. Pēc neilga laika, izšķīdināto, netīro vasku ir jānoņem ar sausu lupatu. Lai izšķīdušo vasku kārtīgi savāktu un 
neizsmērētu pa virsmu, izmantojiet tīru lupatu. Atkarībā no virsmas netīrības pakāpes un aizsargkārtas biezuma, tīrīšanas procedūra ir 
jāatkārto. Traipus no gumijas apaviem, taukainos un iekrāsotos pleķus jānoberž ar mīkstu lupatu, kura piesūcināta ar tīrīšanas līdzekli. Uzreiz, 
pēc tīrīšanas, uz virsmas ir jāuzklāj kopšanas līdzeklis. Patēriņš: 1 litrs uz 50 m².  Žūšanas laiks: vasku klāt pēc virsmas pilnīgas izžūšanas. 
Iepakojums: 1 l – EUR 19,71; 5 l – EUR 62,86 
 
Brilliance Pflegeöl – kopšanas un atjaunošanas eļļa ar vasku 
Rafinētas augu eļļas un vaska bāzes kopšanas līdzeklis eļļotām un vaskotām koka virsmām, ar lielu slodzi. Kopšanas vasks ir jāuzklāj pēc 
virsmas ģenerālās tīrīšanas ar Brilliance Cleaner L91, lai atjaunotu virsmas vizuālo izskatu un aizsargkārtu. Nelielu daudzumu kopšanas 
vasku uzklāt uz tīras, sausas virsmas ar špakteļlāpstiņu un uzreiz pilnībā iepulēt virsmā ar kokvilnas lupatiņu vai pulējamo mašīnu un balto 
filci. Pēc pulēšanas virsma ir zīdaina, satīna spīdīga. Pēc apmēram 30 minūtēm virsma ir vēlreiz jānopulē, visādam gadījumam, lai noņemtu 
visus produkta pārpalikumus. Patēriņš: apmēram, 10-20 ml uz 1 m², respektīvi, 50-100 m² ar 1 litru. Žūšanas laiks: apmēram 16-24 stundas.  
Iepakojums: 1 l – EUR 42,73 
Pflegeöl Naturalwhite : 1 l – EUR 51,61 
 
 
Lūdzu, papildus, iepazīties ar produkta tehnisko instrukciju.  
Firma patur tiesības mainīt cenas.  
Cenas uzrādītas ar PVN 21%. 
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