
ALKALMAZÁSI TERÜLET
A Keranet beltéri vagy kültéri felületek (beleértve  
a homlokzatokat is) tisztítására alkalmas a cement, 
mész, sókivirágzás, szennyeződés, akár zsír stb. 
eltávolításához.

Jellemző alkalmazások
• Cement- és mésznyomok eltávolítása a kerámia és 

mozaik burkolólapok felületéről falon és padlón.

•  Cementbázisú ragasztók és fugázók maradványainak 
eltávolítása kerámia felületekről.

•  Mész, só, stb. kivirágzások eltávolítása a 
kerámiafelületekről vagy fugákról burkolólapoknál, 
betonszerkezeteknél és vakolatoknál.

•  Tipikus „építéshelyi” szennyeződések eltávolítása 
csempéről, mosdóról, kádról, eloxált alumíniumról, 
rozsdamentes acélról, krómozott armatúrákról.

•  Rozsdafoltok eltávolítása.

MŰSZAKI JELLEMZŐK
A Keranet savas tisztítószer három formában 
rendelhető:

•  por (koncentrátum) makacs szennyeződésekre;

•  15%-os vizes oldatú folyadék alakban, hagyományos 
esetben, könnyű tisztításra;

•  3%-os folyadék szórófejes palackban (Keranet 
Easy).

A Keranet tisztító hatása speciális szerves savakon 
alapul, amelynek előnye, hogy éppoly hatásos, mint 
a lényegesen erősebb savak (sósav, hidroklór sav, 
kénsav, stb.), de ezekkel szemben nem fejleszt mérgező 
gőzöket.

Helyesen alkalmazva a Keranet nem károsítja a kerámia 
burkolólapok közti színes fugákat sem; eltávolítja a 
felületen esetlegesen kialakuló kivirágzásokat.

JAVASLATOK
• Soha ne használja a Keranet-et és a Keranet Easy-t 

márványon és általában mésztartalmú kövön, ebből 
készített agglomerátokon és cementkötésű terrazzo-n.

• Ne használja a Keranet-et és a Keranet Easy-t nem 
saválló kerámia burkolólapokon vagy zománcozott 
kádakon.

• A Keranet-et és a Keranet Easy-t mindig 
védőkesztyűben, védőszemüveg viselésével használja, 
és kerülje a termék bőrre vagy ruhára kerülését.

• Használat előtt bizonyosodjon meg róla, hogy a 
tisztítandó felület saválló. Kétséges esetekben 
végezzen előzetes próbát.

• A Keranet és a Keranet Easy fém felületekkel 
érintkezve azok korrózióját okozhatja.

• Ne hagyja túl sokáig a Keranet-et és a Keranet 
Easy-t a fugákon és öblítse le bő vízzel, hogy teljesen 
eltávolítsa az anyag maradékát, ami színeltérést 
okozhatna.
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A Keranet por (koncentrátum) használata 
során (pl. antracit színű cementkötésű 
fugázóval fugázott cotto lapoknál) 
ugyanazokat az eljárásokat kell folytatni, mint 
a folyékony Keranet esetén, kivéve, hogy a 
Keranet por-t a jól előnedvesített aljzatra kell 
feldolgozni.

KISZERELÉS
Keranet por (koncentrátum):
1 kg-os műanyag zsák.

Keranet folyadék:
25 kg-os, 10 kg-os és 5 kg-os műanyag 
vödrökben - 1 kg-os műanyag flakonban  
12 x 1 kg-os csomagban.

Keranet Easy:
0,75 kg-os szórófejes palackban, 12 db-os 
kartondobozban.

TÁROLÁS
24 hónapig eredeti, bontatlan 
csomagolásban.

AZ ELKÉSZÍTÉS ÉS FELDOLGOZÁS 
SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI 
ELŐÍRÁSOK
A termékünk biztonságos használatára 
vonatkozó utasítások az érvényes Biztonsági 
Adatlapban találhatók, amely elérhető a  
www.mapei.hu weboldalon. 

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
A Keranet és a Keranet Easy használata 
előtt gondoskodjon azoknak a tárgyaknak 
a védelméről, amik a sav hatására 
károsodhatnak.
Ezen kívül az erősen nedvszívó felületeket 
(cotto, mázatlan kerámia, beton, vakolat, stb.) 
vízzel jól elő kell nedvesíteni a Keranet és a 
Keranet Easy használata előtt.
A folyékony Keranet-et kefével vagy 
szivaccsal dolgozza fel a sávokban. 
Kb. 5 percig hagyja állni, majd kefével 
vagy dörzsölő szivaccsal (középméretű 
Scotch Brite®) távolítsa el a megmaradt 
lerakódásokat, amíg a látható nyomok 
eltűnnek.
A különösen makacs szennyeződések esetén 
az eljárást meg kell ismételni. Távolítsa el 
a folyadékot a padlóról szivaccsal vagy 
gumilehúzóval, illetve ipari porszívóval, majd 
elegendő mennyiségű vízzel többször le kell 
tisztítani
mindenhol, majd száraz ronggyal fel kell itatni 
a folyadékot.
A folyékony Keranet vízzel hígítható a 
szennyeződés hatékony eltávolításához 
szükséges koncentráció eléréséhez.
A Keranet Easy felhasználásra kész 
alacsonyabb koncentrációban csak 0,75 
literes szórófejes palackban kapható. Ha 
a termék magasabb koncentrációjára van 
szükség, javasolt a folyékony Keranet 
használata.

MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)

TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK

Por 
koncentrátum Folyadék Easy

Állag: por folyadék folyadék

Szín: fehér átlátszó átlátszó

Látszólagos sűrűség (g/cm³): 1,22 – –

Sűrűség (g/cm³): – 1,09 1,09

pH értéke: – 1,1 1,4

Aktív hatóanyag tartalom (%): 100 15 3

ALKALMAZÁSI ADATOK (+23°C - 50% R.H.)

Megengedett bedolgozási hőmérséklettartomány: 0°C-tól +40°C-ig

Tisztítás előtti várakozási idő: 5 perc
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A Keranet Easy  
0,75 literes szórófejes 
palackban kapható

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT 
TERMÉK.

FIGYELMEZTETÉS
A termékismertetőben szereplő műszaki 
adatok és javaslatok legjobb tudásunkon 
és tapasztalatainkon alapulnak. Azonban 
az abban leírtakat kérem tekintse csak 
információnak, amit a termék használatakor 
ellenőrizni kell. Amennyiben használni kívánja 
a terméket előzetesen győződjön meg, 
hogy alkalmas-e a kívánt alkalmazáshoz. A 
nem megfelelő alkalmazás esetén az ebből 
eredő esetleges következményekért  teljes 
mértékben a felhasználó a felelős.

Kérjük olvassa el a termék Műszaki 
adatlapjának aktuális verzióját, ami 
beszerezhető weboldalunkról:  
www.mapei.hu

JOGI NYILATKOZAT
A jelen Műszaki Adatlap („TDS”) másolható 
és hozzáadható egyéb projektdokumentu-
mokhoz, de az így létrehozott dokumentum 
nem egészítheti ki vagy helyettesítheti a 
hatályos TDS követelményeit a MAPEI  
termék beépítésének időpontjában.
A legfrissebb TDS dokumentumok letölthető 
a www.mapei.hu honlapon.
A MAPEI SEMMILYEN FELELŐSSÉGET 
NEM VÁLLAL A JELEN TDS SZÖVEGÉNEK, 
AZ ABBAN SZEREPLŐ VAGY ABBÓL 
EREDŐ KÖVETELMÉNYEKNEK BÁRMELY 
MÓDOSÍTÁSA ESETÉN.

A Keranet folyadék 
kannában és palackban 
is kapható

A termékre vonatkozó 
referenciák kérésre 

rendelkezésre állnak, illetve 
a www.mapei.hu weboldalon 

hozzáférhetők.



Keranet
Keranet

& Keranet Easy

& Keranet Easy
Keranet

& Keranet Easy

15
2/

17
6-

8-
20

20
 (H

)
(G

B
)  

A
.G

. B
E

TA

®

A JÖVŐT ÉPÍTJÜK

A
z 

itt
 k

öz
zé

te
tt

 s
zö

ve
g

ek
, f

én
yk

ép
ek

 é
s 

ill
us

zt
rá

ci
ó

k 
b

ár
m

ily
en

 
fe

lh
as

zn
ál

ás
a 

til
o

s,
 é

s 
el

já
rá

st
 v

o
n 

m
ag

a 
ut

án


