
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 

 

Spray Mop Comfort Clean mazgāšanas un kopšanas sistēma 
 

Profesionāla tīrīšana ar Spray Mop Confort Clean mazgāšanas slotu ar izsmidzinātāju:  
Spray Mop Comfort Clean mazgāšanas slota ar izsmidzinātāju ir ideāli piemērota regulārai grīdu mazgāšanai, lai 
sasniegtu optimālu tīrīšanas rezultātu un augstu darba komfortu. Mazgāšanas slota ar izsmidzinātāju ir ideāls 
darba palīgs ātrai grīdas uzkopšanai gan augstvērīgām koka un parketa grīdām, gan arī cita veida gludiem grīdas 
segumiem (lamināts, linolejs, flīzes u.c.). Pateicoties izsmidzināšanas mehānismam, nav nepieciešama bieža 
mazgāšanas uzmavas skalošana, kā arī rodas iespēja kontrolēt izsmidzinātā šķidruma daudzumu un izvairīties 
no ūdens peļķēm un liekā ūdens nokļūšanas uz virsmas. Vienmēr uz virsmas tiek izsmidzināts tīrs mazgāšanas 
līdzekļa un ūdens maisījums, kas nodrošina optimālāku tīrīšanas rezultātu. Rezultātā tiek sasniegta ļoti efektīva 
virsmas mazgāšana.  
Ērtā un parocīgā slotas konstrukcija nodrošina vieglu grīdas mazgāšanu. Slotas rokturis ir ergonomisks un ērti 
ieguļ rokā. Kustīgais uzgalis nodrošina vieglu piekļuvi stūriem un grūti aizsniedzamām vietām. Šķidruma tilpni var 
piepildīt arī ar citiem Berger-Seidle tīrīšanas un kopšanas līdzekļiem un pielāgot tieši Jūsu grīdas mazgāšanai. 
Maināmā mazgāšanas uzmava nodrošina Spray Mop ilggadīgu izmantošanu. Pateicoties Spray Mop Comfort 
Clean profesionālai mazgāšanas sistēmai, grīda tiek saglabāta tīra un skaista.  
 
Spay Mop Comfort Clean mazgāšanas slotas ar izsmidzinātāju priekšrocības: 

 Efektīva virsmas mazgāšana un kopšana.  
 Kustīgas un elastīgas kustības ap visiem stūriem un priekšmetiem.  
 Viegli turēt rokā un ērti izsmidzināt mazgāšanas līdzekli. 
 Izvairīšanās no peļķēm un liekā ūdens uz virsmas.  
 Ergonomiska, saudzējoša tīrīšana bez biežas mazgāšanas uzmavas skalošanas.  
 Viegli uzpildāma šķidruma tilpne.  
 Nomaināma mazgāšanas uzmava.  
 Maināmi tīrīšanas līdzekļi optimālākam virsmas tīrīšanas rezultātam.  
 Vienmēr uz virsmas tiek izsmidzināts tīrs tīrīšanas līdzekļa un ūdens maisījums. 

Komplekts: Mazgāšanas slota + 1 litrs Brilliance Neutral Cleaner – EUR 43,63 
Kažociņš – EUR 11,95 
 
Brilliance NeutralCleaner – universāls tīrīšanas līdzeklis 
Tīrīšanas līdzeklis, ko pievieno ūdenim un mazgā lakotas un eļļotas koka grīdas, kā arī cita veida grīdas no mākslīgiem segumiem, 
durvis, logu rāmjus, plastmasas virsmas u.c. Tīrīšanas līdzeklis ir modificēto augu eļļu bāzes. Classic ® Neutral Cleaner tīrīšanas 
līdzekļa izmantošana piedāvā optimālu tīrīšanas iedarbību. No vienas puses tīrīšanas līdzeklis efektīvi noņem netīrumus, bet no otras 
puses ir saudzīgs pret virsmu. Īpaši tas ir nepieciešams eļļotu un lakotu koka virsmu tīrīšanai. Lietošana: Produktu izmanto, pievienojot 
klāt ūdenim. Pirms mazgāšanas virsma ir kārtīgi jāizsūc ar putekļusūcēju vai jāsavāc netīrumi ar slotu vai birsti. Mazgāšanas reizēs uz 5 
litriem silta ūdens jāpievieno apmēram 50 ml Brilliance NeutralCleaner tīrīšanas līdzekli. Grīdu jāmazgā ar kārtīgi izgrieztu, mitru lupatu, 
bet vispiemērotākais koka grīdas mazgāšanai būs Spary Mop Comfort Clean mazgāšanas slota ar izsmidzinātāju. Netīrākus laukumus, 
traipus var saudzīgi mazgāt ar balto filci un koncentrētāku Brilliance NeutralCleaner tīrīšanas līdzekļa un ūdens maisījumu. Lielus 
netīrumus un ļoti netīru virsmu ir ieteicams mazgāt ar tīrīšanas līdzekli Brilliance Cleaner L94, veicot ģenerālo tīrīšanu. Lūdzam papildus 
iepazīties ar produkta tehnisko instrukciju. Žūšana: Pēc pilnīgas ūdens iztvaikošanas vai virsmas nožūšanas, grīdu drīkst noslogot. 
Patēriņš: Atkarībā no pielietošanas veida apmēram 300 m² ar 1 litru.  
Iepakojums: 1 l – EUR 27,95 
 
Brilliance Cleaner L94  – intensīvs, universāls 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, 100-200 ml līdzekli pielej 10 l ūdens. Patēriņš: nešķaidītā veidā 1 litrs uz 
30 m²; ikdienas tīrīšanai uz 10 litriem silta ūdens 100-200 ml. Žūšanas laiks: vasku klāt pēc virsmas pilnīgas izžūšanas. Nepieļaut 
produkta nožūšanu. 
Iepakojums: 1 l – EUR 18,95; 5 l – EUR 87,24 
 
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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Brilliance BioSoap- dabīgas ziepes eļļotām un/vai vaskotām virsmām 
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 tālāko apstrādi.  
Iepakojums: 1 l – EUR 17,16 5 l – EUR 78,71 
 
 
Brillince Everclear L93 – šķidrais vasks lakotas 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. Atkarībā no grīdas 
lietošanas, katrai lakai ir noteikts dabiskais nodilums. Šī iemesla dēļ, regulāra virsmas apstrādāšana ar Everclear šķidro vasku ir ļoti 
nepieciešama. Ja lakota virsma ir lietošanas laikā sabojāta, grīda ir jāslīpē un jāpārlako, tāpēc ir jādara viss nepieciešamais, lai 
saglabātu laku nesabojātu. Apstrāde ar Brilliance Everclear šķidro vasku ir arī koka grīdas saglabāšanas pasākums un tam ir jābūt 
veiktam regulāri. 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                                                                                       
 

 
Brilliance AquaSatinPolish – kopšanas un atjaunošanas vasks eļļotām un/vai vaskotām virsmām 
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 pulējamo 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 
 
 
Avalon Pfanzenseife – dabīgs ziepju koncentrāts, universāls tīrīšanas līdzeklis 
100% dabīgs ziepju koncentrāts. Piemērots koka, lamināta, linoleja un akmens virsmu tīrīšanai. Īpaši piemērots eļļotu un vaskotu virsmu 
tīrīšanai. Izgatavots pēc senas receptes kā universāls mājas tīrīšanas līdzeklis. Ziepju koncentrātu lieto atšķaidītu ar ūdeni ar maksimālo 
koncentrāciju 1:1  (ģenerālā tīrīšana) vai pielejot 20-40 ml uz 8-10 litriem ūdens (ikdienas tīrīšana). Nešķaidītu lieto tikai atsevišķu traipu 
tīrīšanai. Patēriņš nešķaidītā veidā: apmēram 60 m² ar 1 litru. Nepieļaut produkta nožūšanu.   
Iepakojums: 1 l – EUR 12,10; 2,5 l – EUR 29,04; 10 l – EUR 109,75 
 
 
Avalon Naturwachs Bodenmilch – dabīgs pieniņs eļļotām un/vai vaskotām virsmām 
100% dabīgs, dabīgo vasku saturošs kopšanas un atjaunošanas līdzeklis, kas paredzēts mēbelēm, linolejam, kaučukam, ādai un 
īpaši piemērots virsmām apstrādātām ar eļļu un vasku. Produkts ir lietojams neatšķaidītā veidā (pirmreizējai kopšanai un virsmas 
atjaunošanai) vai pielejot ūdenim 20-100 ml uz 8-10 litriem ūdens (ikdienas tīrīšanai). Patēriņš nešķaidītā veidā: apmēram 60 m² 
ar 1 litru. Žūšanas laiks: apmēram 30 min. 
Iepakojums: 1 l – EUR 11,37; 2,5 l – EUR 25,89; 10 l – EUR 100,43 
 
 
 
 
 
Lūdzu, papildus, iepazīties ar produkta tehnisko instrukciju. Firma patur tiesības mainīt cenas. Cenas uzrādītas ar PVN 21%. 
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