
 

BRILCREM VG 
KREM DO POLEROWANIA  

I RENOWACJI METALI 
 

 

 

7 doskonałych powodów, by używać BRILCREM VG: 
1. BRILCREM VG jest pastą do renowacji, nadającą połysk powierzchniom z surowego i 
anodowanego  aluminium, miedzi, mosiądzu, stali nierdzewnej, żelaza i jego stopów.   
2. Olejek Jojoba pokrywa czyszczone powierzchnie nieprzylepnym  filmem, który opóźnia 
powstawanie zabrudzeń i ułatwia późniejsze czyszczenie 
3. Dodatek zawarty w BRILCREM VG ogranicza powstawanie zarysowań na metalach miękkich, 
jak np. miedź.  
4. Umożliwia łagodne usuwanie tlenków ze wszelkich metali. 
5. BRILCREM VG opracowany jest na bazie tłustych kwasów i składników powierzchniowo czynnych 
pochodzenia roślinnego, w trosce o działania pro-ekologiczne i stały rozwój.  
6.  Brak klasyfikacji: formuła opracowana w trosce o bezpieczeństwo użytkownika. 
7. Zgodny z rozporządzeniem francuskim z 08/09/1999 ze zmianami, dotyczącym czyszczenia 
przedmiotów dopuszczonych do przypadkowego kontaktu z produktami spożywczymi.  
 

Specjalnie przystosowany do użytku w następujących branżach: 

   Przemysł           Instytucje użytku publicznego       Przemysł rolno-spożywczy 
 

BRILCREM VG  stosowany jest do renowacji aluminiowych fasad, ram okiennych, odrzwia aluminiowe,  
aluminium, obudowy wind,  poręczy schodów, urządzeń i maszyn ze stali nierdzewnej w przemyśle rolno-
spożywczym… 
BRILCREM VG  może być bardzo skuteczny w kuchniach do czyszczenia miedzianych garnków,  sreber 
stołowych lub blatów kuchennych ze stali nierdzewnej, ponieważ łatwo usunie ślady przypalonego tłuszczu.. 
Produkt dopuszczony jest do przypadkowego kontaktu z produktami spożywczymi pod warunkiem, że 
zostanie spłukany po użyciu.  
 

Właściwości EFICAPS Sposób użycia 
 
Wygląd: krem                      
Kolor: pastelowa zieleń 
Gęstość w temp. 20°C : 1.42 +/- 0.5              
pH : 2.7 +/- 0.5 
Biodegradowalne składniki powierzchniowo 
czynne wg testu OECD >60% po 28 dniach 
 
Dodatkowe informacje : odnieść się do karty 
charakterystyki. 

 

 
BRILCREM VG nanosi się za pomocą wilgotnej 
ściereczki EFICAPS lekko nią pocierając do 
usunięcia zanieczyszczeń. Pozostawić na kilka 
minut, następnie przetrzeć wilgotnym 
EFICAPSEM.  Na koniec przetrzeć delikatnie 
czystą i suchą ściereczką EFICAPS.  
 
W przypadku delikatnych materiałów, 
przeprowadzić próbę przed zastosowaniem 
produktu.  
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plusiki 7-ki  
POLYCLEAN 70: środek czyszczący, odtłuszczający, dezodoryzujący 

 
Dane zawarte w naszych opisach technicznych są oparte na naszej wiedzy oraz aktualnym doświadczeniu i są podane jedynie informacyjnie. W żadnym wypadku nie 
odpowiadamy za przypadki nieodpowiedniego użycia naszych wyrobów. 
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