
ALKALMAZÁSI TERÜLET
A Kerapoxy Cleaner például a Kerapoxy, Kerapoxy P  
és Kerapoxy Design, stb. epoxi fugázóanyagok 
maradványainak eltávolítására alkalmas kerámia és 
üvegmozaik burkolólapokról.

A fő tulajdonsága, hogy elősegítse a bedolgozás 
maradványainak eltávolítását a végső vizes lemosás 
után. Használható a visszamaradt felületi fátyol 
eltávolítására, a fuga megkötése után például másnap. 

Jellemző alkalmazások
• Epoxi fugázóanyagok maradványainak eltávolítása 

kerámia és üvegmozaik burkolólapokról.

• Kerapoxy, Kerapoxy P és Kerapoxy Design, stb. 
fugázóanyagokkal fugázott felületek végső tisztítása.

MŰSZAKI JELLEMZŐK
A Kerapoxy Cleaner tömény tisztítófolyadék epoxi 
fugázóanyagok maradványainak eltávolítására. A 
Kerapoxy Cleaner hatékonyan eltávolítja az epoxi 
fugázóanyagok maradványait, foltjait vagy nyomait maró 
káros anyag fejlesztése nélkül.

Helyesen alkalmazva a Kerapoxy Cleaner nem károsítja 
a kerámia/csempe felületét és a burkolólapok közti 
fugákat.

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK
• Ne használja polírozott márványos vagy kövön.

• Ne használja faanyagon.

• Ne használja metakrilát medencén.

• Amilyen felületen ismeretlen hatása a Kerapoxy 
Cleaner használata előtt végezzen próbát, és 
győződjön meg arról, hogy a kezelendő felület 
megfelelően ellenáll hatásának.

• Használata előtt védje a teljes felületet, amelyek 
károsodhatnak, ha a termékkel közvetlenül 
érintkeznek.

• Nem alkalmas vastag lerakódások vagy teljesen 
kikötött epoxi habarcs eltávolítására. Használjon 
Pulicol 2000-et.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Hordja fel a Kerapoxy Cleaner-t a tisztítandó felületre 
vagy a fugázóanyag maradványokra, hagyja állni néhány 
percig. Majd dörzsölje a felületet Scotch-Brite® filccel, 
és alaposan öblítse le vízzel. Friss fugázóanyagokat 
is hatékonyan eltávolít; ha viszont a fugázóanyag 
felhordása után néhány óra múlva használja, inkább 
tovább (legalább 15-20 percig, hagyja rajta a terméket, 
vagy ismételje meg használatát.

KISZERELÉS
A Kerapoxy Cleaner 0,75 kg-os szóróflakonban és  
5 kg-os kannákban kerül forgalomba.

ELTARTHATÓ
Száraz, fagytól védett helyen, eredeti, bontatlan 
csomagolásában, 24 hónapig.

AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS A FELHORDÁS SORÁN 
BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
A Kerapoxy Cleaner irritálja a szemet. A bedolgozás 
során javasolt védőruházat, védőszemüveg és kesztyű 
használata, és a vegyi anyagok felhasználása során 
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szokásos óvintézkedések megtétele. Ha 
termék bőrre vagy szembe kerül, azonnal 
mossa le bő vízzel és forduljon orvoshoz.
További és teljeskörű információt a termék 
biztonságos használatáról az érvényes 
Biztonsági Adatlap tartalmaz.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT 
TERMÉK.

FIGYELMEZTETÉS
A termékismertetőben feltüntetett műszaki 
adatok, javaslatok és utasítások mindig csak 
a megadott feltételek mellett érvényesek. 
Az ettől eltérő munkakörülményekre és 
felhasználási területekre nem jelentenek 
kötelezettséget. Amennyiben a fentiekben 
ismertetettől eltérő munkakörülmények 
között vagy felhasználási területeken 
akarják a terméket használni, akkor a 
termék használatának megkezdése előtt 
megfelelő számú próbát kell végezni. Bár 
a termékismertetőben szereplő műszaki 
adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és 
tapasztalatainkon alapulnak, ettől függetlenül 
csak a termékeink mindig azonos minőségére 
vállalunk garanciát.

A termékismertető aktuális változata 
elérhető a www.mapei.com honlapunkon

JOGI MEGJEGYZÉS
A Termékismertető tartalma 
bemásolható egyéb, projekttel 
kapcsolatos dokumentumba, azonban 
a Termékismertetőben foglalt 
követelményeket a dokumentum 
végeredményében nem egészítheti 
ki vagy helyettesítheti a MAPEI 
termék használatára vonatkozóan. A 
Termékismertető legújabb változata és 
garanciával kapcsolatos információ a 
www.mapei.com honlapon érhető el.  
MINDEN VÁLTOZTATÁS A 
TERMÉKISMERTETŐ SZÖVEGEZÉSÉBEN, 
KÖVETELMÉNYEIBEN, VAGY 
A TERMÉKISMERTETŐBŐL 
SZÁRMAZTATOTT RÉSZLETEKBEN 
SEMMISSÉ TESZI AZ ÖSSZES 
VONATKOZÓ MAPEI GARANCIÁT.

A Kerapoxy Cleaner 
szórása a tisztítandó 
felületre 

Burkolat végső tisztítása
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Tisztítás Scotch-Brite® 

filccel

Végső leöblítés 
szivaccsal

MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)

TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK

Állag: folyadék

Szín: átlátszó sárga

Sűrűség (g/cm³): 1,010

pH: 12,5

ALKALMAZÁSI ADATOK (+23°C-on 50% relatív páratartalom mellett)

Bedolgozási hőmérséklet: +5°C-tól +35°C-ig

Várakozási idő leöblítés előtt: néhány perc, ha friss fugázóanyagokra hordja fel; illetve 
legfeljebb 4 órán át inkább szilárd maradványokra

A termékre vonatkozó referenciák 
kérésre rendelkezésre állnak, illetve 
hozzáférhetők a www.mapei.hu és 

www.mapei.com honlapokon

TECHNOLÓGIA, MELYRE ÉPÍTHET
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