
 טכני  נתונים גיליון
 

BRILLIANCE Everclear 
 חצי-מבריק או מט-משי

(Stop -ו Antistatic :זמין גם בגרסאות( 
 

 

 
Date of issue 07/2019 Page 1 of 1 

 
Berger-Seidle GmbH • Maybachstr. 2 • 67269 Grünstadt • www.berger-seidle.de • Tel: +49 (0) 63 59 / 80 05-12 

 תחזוקה ראשונה ובסיסית
 לאחר ,Everclear Brilliance של הראשונה השכבה את

 מדולל ולא שווה באופן יישםל יש בסיסי, ניקיון אחרי או הגימור
 עץ. רצפת או פרקט על

 בבד להשתמש יש מדולל(. )לא מ"ל/מ"ר 40-30 ףכ כיסוי: כושר
 ליישום )אפליקטור( שלנו דמיוחה פרווה במגב או מוך ללא

  החומר.
 יש Stop Everclear Brilliance -ב השימוש בעת לב, שימו

 לפי הראשוני הטיפול את לבצע יש יקר, בסיסי מניקוי להימנע
 ההוראות.

 
 שוטפת תחזוקה

 EverClear Brilliance  של ליטר 0.3-0.2 קבוע, וטיפול לניקוי
 לחה. מטלית עם הרצפה את שניקו לאחר מים. ליטר 10-8 עם

 
  בסיסי ניקוי

 Everclear Brillianceתלוי הרצפה. על הגנה תשכב יוצר 
 באופן השכבה את להסיר יש התחזוקה,ו השימוש בתדירות

Cleaner Brilliance  בעזרתו פוליש מכונת באמצעות או ידני
 L94  

 פעם בכל בסיסי ניקוי נדרש כללי, באופן שעווה(. )מסיר
 ידי על הלכלוך את להסיר ניתן לא כאשרו מלוכלכת שהרצפה

 רגיל. ניקוי
 

  חשובה הערה
 תחזוקה או בסיסי ניקיון במהלך מים עם הרצפה את להציף אין
 בעץ. מנפיחות כתוצאה נזקים למנוע מנת על
 

 אחסון/הובלה
 24 מינימום םינה נפתחה שלא מקורית אריזה של המדף חיי

 ויבש קריר במקום ואוחסן הועבר שהחומר בתנאי חודשים
 .הקפאה מפני המוגן

 
 למינציה או שכבתי רב עץ רצפות
 למינציה, או מהונדס פרקט על מלא כטיפול משתמשים כאשר

 יתכן כן, כמו למינציה. פרקט/ כל על המוצר את לבדוק יש
 יש  FillAndFinish Brilliance -של נההג שכבת שתידרש

 הפרקט. יצרני של להמלצות לב לשים
 

 כלליות הערות
 שימוש כל .שימוש לפני בקפידה המוצר הוראות את לקרוא יש

 לא שימוש .תקין לא כיישום נחשב להוראות תואם שלא במוצר
 באחריות הינם זה מדריך של להוראות ציות ואי במוצר תקין

 לבדוק יש ,במוצר השימוש לפני .היצרן של ולא המוצר משתמש
 .ומקצועית תקינה בצורה במוצר לשימוש םיהכללי התנאים את

 נוספות הפניות
 :הבאים יםיהטכנ הנתונים דפיב לעיין יש
 פרקט לרצפות גימור במוצרי לשימוש כלליות הוראות -
  משומנות/גמורות רצפות של ותחזוקה ניקוי -
  (MSDS)ובטיחות זיהוי הוראות -
 
  
 

 תיאור
Everclear Brilliance על החלקה מונע תחזוקה מוצר הוא 

 לא )משטחים לכה בגימור עץ רצפותו פרקט עבור מים בסיס
 .שעם ורצפות לינוליאום PVC ,(סופגים

 
 Stop Everclear Brilliance נגד מיוחד אפקט בעל מוצר הינו 

 לרצפות התקן את תואם להחלקה החיכוך מקדם החלקה,
 שנדרש. פעם בכל במוצר להשתמש ויש DIN 18032 ספורט

 
Antistatic Everclear Brilliance המטען את מפחית 

  .לכה בגמר עץ רצפות של האלקטרוסטטי
 

 הלכה שציפוי רצפותב Everclear Brilliance -ב להשתמש יש
 לספוג להפוך עלול העץ אחרת ,לחלוטין ואטום תקין ןבה

 המים. מחדירת כתוצאה האפירלו
 

 ואישורים תעודות
 

 
Giscode:  GE10 

DIN V 18032-2: מתאים לרצפות ספורט  
(Everclear + Everclear Stop) 

   
DIN EN 14904: מתאים לרצפות ספורט 

  (Everclear + Everclear Stop) 
 

DIN 51130/DGVU 108-003 / התנגדות להחלקה: 
R9  (Everclear Stop)                  

 הערה
 להשתמש יש חדש בפרקט צביעה או פרקט חידוש לאחר ,ככלל

 שהלכה לאחר ימים 10-8 רק   Everclear Brilliance-ב
 הרצפה בטיפול מאוד תלוי בפרקט לכהה חיי משך .התייבשה

 הראשונים. בימים
 לטפל יש ,חדש פרקט בכל הראשון האינטנסיבי השימוש לפני

 ובסיסית". ראשונה זוקהח"ת -ב כמתואר
 
 לשחיקה חשופה לכה כל פרקט,ב שימושה בתדירות תלוי 

 אם .כרחיתוה חיונית שוטפת תחזוקה הזו, מהסיבה טבעית.
 יסודי ליטוש הרצפה את ללטש יש ,יםמפגו לכהה או פרקטה
 חלק עוד הוא זה אמצעי .חדש בגימור אותה צפותול

  המתאים. בזמן אותו בצעל ויש  עץ רצפות של מהתחזוקה
 

 הפרקט על לחות מטליות להשאיר ואין משלוליות להימנע יש
 .כתמים למנוע כדי

 
 או hAquaSatinPolis -ב לטפל יש סופגות שמן/רצפות פרקטב

Pflegeöl Brilliance או FitPolish להפוך עלולות שהן ווןימכ 
 פעם בכל הכרחי בסיסי ניקוי מים. חדירת בעקבות ותלאפור

 התחזוקה. מערכת שמשתנה
 יישום

Brilliance  -ב להשתמש ניתן שימוש. לפני היטב לנער יש
Everclear שיטות: בשתי 

 


