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Soluție specială pentru
curățarea chiturilor
epoxidice

DOMENII DE APLICARE
Kerapoxy Cleaner este un detergent utilizat la
îndepărtarea și curățarea urmelor de chituri epoxidice
cum ar fi: Kerapoxy, Kerapoxy P, Kerapoxy Design,
Kerapoxy CQ, etc., de pe suprafața placajelor realizate
cu plăci ceramice sau mozaic vitroceramic.

•N
 u utilizați la piscine care au suprafața din metacrilat.

Scopul principal al soluției de curățare este ca la final
rezidurile de chit rămase în urma spălării cu apă să fie ușor
de îndepărtat. Totodată, detergentul poate fi folosit, chiar
și după 24 de ore de la chituire, pentru îndepărtarea de pe
orice suprafață a urmelor de chit întărit.

• Înainte de a utiliza produsul, protejați toate
suprafețele care ar putea fi deteriorate la contactul
direct cu acesta.

Exemple tipice de aplicare
• Îndepărtarea urmelor de chit epoxidic de pe suprafețe
placate cu plăci ceramice sau mozaic din sticlă.
• Curățarea suprafețelor placate cu plăci ceramice sau
mozaic din sticlă după ce au fost chituite cu Kerapoxy,
Kerapoxy P, Kerapoxy Design, Kerapoxy CQ, etc.
CARACTERISTICI TEHNICE
Kerapoxy Cleaner este un detergent lichid concentrat
pentru curățarea urmelor lăsate de chiturile epoxidice.
Kerapoxy Cleaner este folosit pentru a îndepărta
eventualele reziduri, petele sau urmele de chituri
epoxidice, fără a degaja vapori nocivi.
Dacă este folosit corect, Kerapoxy Cleaner nu deterio
rează suprafețele plăcilor ceramice / mozaic (verificați
rezistența chimică a plăcilor) sau a rosturilor chituite.
RECOMANDĂRI
• Nu utilizați pe marmură lustruită sau pe piatră naturală.
• Nu utilizați pe lemn.

• Înainte de a utiliza produsul pe materiale la care nu se
cunoaște rezistența chimică a suprafeței, efectuați un
test preliminar pentru a verifica dacă suprafața nu se
deteriorează.

•P
 rodusul nu este adecvat pentru a îndepărta urme
grosiere de chit epoxidic sau în cazul în care chitul
este întărit total. În această situație utilizați decapantul
MAPEI Pulicol 2000.
MOD DE APLICARE
Aplicați Kerapoxy Cleaner pe suprafața care trebuie
curățată sau pe urmele de chit epoxidic și lăsați-l să
acționeze câteva minute. Apoi frecați suprafața cu un
pad abraziv Scotch-Brite® și clătiți bine cu apă. Produsul
este foarte eficient pe chitul epoxidic încă proaspăt.
În cazul în care curățarea se face la câteva ore de la
aplicarea chitului de rosturi, poate fi nevoie să lăsați
produsul să acționeze un timp mai îndelungat (cel puțin
15-20 minute) sau să repetați ciclul.
AMBALARE
Kerapoxy Cleaner este disponibil în sticle cu
pulverizator de 0,75 kg și bidoane de 5 kg.
DEPOZITARE
Kerapoxy Cleaner poate fi depozitat timp de 24 luni
de la data fabricației înscrisă pe ambalaj, în ambalajul
original, sigilat, la loc răcoros.
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DATE TEHNICE (valori caracteristice)
DATE TEHNICE DE IDENTIFICARE A PRODUSULUI
Consistență:

lichid

Culoare:

galben transparent

Densitate (g/cm³):

1,010

pH:

12,5

Pulverizare Kerapoxy
Cleaner pe suprafața
care trebuie curățată

Temperatura de aplicare permisă:

de la +5°C la +35°C

Timpul de așteptare înainte de clătire:

de la câteva minute pe chitul proaspăt până la
max. 4 ore de la aplicarea chitului de rosturi

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ
Kerapoxy Cleaner nu este considerat
periculos în conformitate cu standardele și
regulamentele actuale privind clasificarea
acestor produse. Se recomandă însă să
folosiți mănuși și ochelari de protecție și
să respectați normele privind manipularea
produselor chimice. Pentru informaţii
complete referitoare la utilizarea produsului
nostru în condiţii de siguranţă, vă rugăm să
consultaţi ultima versiune a Fișei de Siguranţă.

adopta produsul, cel care intentionează să-l
folosească trebuie să stabilească el însuși
dacă produsul este sau nu adecvat utilizării
avute în vedere, și oricum să-și asume
întreaga răspundere ce poate deriva din
folosirea lui.
Vă rugăm să consultaţi întotdeauna
versiunea actualizată a Fișei Tehnice,
disponibilă pe site-ul www.mapei.com

PRODUS PENTRU UZ PROFESIONAL.
ATENȚIONARE
Indicațiile și prescripțiile de mai sus, deși
corespund celei mai bune experiențe a
noastre se vor considera, în orice caz,
cu caracter pur orientativ și vor trebui să
fie confirmate de aplicații practice care
înlătură orice îndoială; de aceea, înainte de a

Toate referinţele relevante
despre acest produs sunt
disponibile la cerere sau pe
www.mapei.ro

Orice reproducere a textelor, fotografiilor sau ilustrațiilor publicate
este interzisă și intră sub incidența legii.

DATE DESPRE APLICARE (la +23°C și 50% U.R.)
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Curățare folosind padul
abraziv Scotch-Brite®

Curățarea suprafeței
după aplicare

Clătire finală folosind
un burete
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BUILDING THE FUTURE

