
Produkti ražoti Vācijā! 
Importētājs: SIA “Abschliff Latvija” 

Rīga, A Čaka iela 107 
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 

 
 

 Kopšanas līdzekļi lakota koka, lamināta, linoleja, korķa u.c. virsmām 
 
 
Brilliance Everclear L93– šķidrais vasks virsmas atjaunošanai un kopšanai 
Šķidrais vasks lakota koka virsmu, linoleja, lamināta un lakota korķa virsmu pirmreizējai kopšanai, atjaunošanai un ikdienas 
kopšanai. Vasks rada aizsargslāni un atjauno virsmas vizuālo izskatu. Pēc vaska uzklāšanas virsma nav jāpulē. Patēriņš:  
nešķaidītā veidā, 1 litrs uz 30 m²; - ikdienas tīrīšanai, 200-400 ml uz 10 litriem silta ūdens. Žūšanas laiks: apmēram 30 min. 
Iepakojums: 
Spīdīgs: 1 l – EUR 18,33; 5 l – EUR 80,59; 10 l – EUR 118,70   Matēts: 1 l – EUR 18,33 5 l – EUR 80,59 
Uzklāšnas instruments EUR 31,21 
 
 
Brilliance Cleaner L94  – tīrīšanas līdzeklis 
Ekoloģisks, ūdens bāzes tīrīšanas līdzeklis, kurš paredzēts traipu, netīrumu un veco vaska aizsargkārtu noņemšanai, virsmas 
sagatavošanai pirms vaska uzklāšanas, kā arī virsmas attaukošanai un ģenerālai tīrīšanai. Tīrīšanas līdzeklis ir piemērots dažāda 
veida virsmām: lakota koka, eļļota koka, lamināta, linoleja, akmens u.c. Ģenerālai tīrīšanai, līdzekli atšķaida ar ūdeni, ar maksimālo 
koncentrāciju 1:1. Virsmas ikdienas tīrīšanai - līdz 300 ml līdzekli pielej 10 l ūdens. Patēriņš: nešķaidītā veidā 1 litrs uz 50 m². 
Žūšanas laiks: vasku klāt pēc virsmas pilnīgas izžūšanas. Nepieļaut produkta nožūšanu. 
Iepakojums: 1 l – EUR 18,95 5 l – EUR 87,24 
 
 
Brilliance FillandFinish – želejveida kopšanas līdzeklis mikrošuvju aizpildīšanai 
Caurspīdīgs, gēlveida, pirmreizējais kopšanas līdzeklis, kas turpmāk aizsargās no mitruma iekļūšanas salaidumu vietās, spraugās 
un šuvēs. Piemērots laminātam, rūpnieciski apstrādāta parketam un gatavo dēļu virsmām. Īpaši svarīgi koka veidiem, kuri ir jūtīgi 
pret mitrumu. Salaiduma vietās iestrādā ar gumijas špakteļlāpstiņu un ar lupatiņu virsmu nopulē. Šādi virsma ir pasargāta no 
mitruma negatīvās iedarbības un saglabāsies kā jauna. Vizuāli virsmas izskats nemainās. Patēriņš: apmēram 65-100 m² ar 1 litru. 
Žūšanas laiks: apmēram 1 stunda. 
Iepakojums: 0,5 l – EUR 33,66 
 
 
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: 5l – EUR 80,10 
 
 
Brilliance Cleaner L91  – efektīvs 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. 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 
 
 
 
 
 
 
 
Lūdzu, papildus, iepazīties ar produkta tehnisko instrukciju. Firma patur tiesības mainīt cenas. Cenas uzrādītas ar PVN 21%. 

http://www.abschliff.lv/
https://www.facebook.com/Abschliff-Latvija-100679528475676/
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