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Specialus valiklis
epoksidiniams
glaistams

NAUDOJAMA
Kerapoxy Cleaner yra ploviklis skirtas pašalinti epoksidinių
glaistų, tokių kaip Kerapoxy, Kerapoxy P, Kerapoxy
Design ir pan. likučius nuo keraminių ir stiklinių mozaikų.
Pagrindinis tikslas yra palengvinti glaisto nuvalymą po
galutinio plovimo vandeniu.

įsitikindami, kad ploviklis nepažeis paviršiaus.
• Prieš naudodami, apsaugokite visus paviršius, kurie
gali būti pažeisti naudojant ploviklį.

Keletas naudojimo pavyzdžių
• Epoksidinio glaisto pašalinimui nuo keraminių ir stiklinių
paviršių.

NAUDOJIMO PROCEDŪRA
Apipurškite valomą paviršių Kerapoxy Cleaner ir
palikite kelioms minutėms. Tada nuvalykite paviršių
naudodami Scotch-Brite® kempinę ir nuskalaukite
vandeniu. Produktas efektyviausias, kol glaistas dar
nesustingo. Jeigu valiklis naudojamas praėjus kelioms
valandoms po glaistymo, gali prireikti ploviklį palaikyti
šiek tiek ilgiau (bent 15-20 minučių) arba kartoti ciklą.

•P
 ytelių/mozaikų valymui po glaistymo naudojant
Kerapoxy, Kerapoxy P, Kerapoxy Design ir kt.
TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS
Kerapoxy Cleaner yra koncentruotas skystas
ploviklis skirtas epoksidiniams glaistams.
Kerapoxy Cleaner yra naudojamas pašalinti epoksidinio
glaisto dėmėms ir žymėms, neišskiriant pavojingų garų.
Teisingai naudojamas, Kerapoxy Cleaner nepažeidžia
nei plytelių/mozaikų paviršiaus (patikrinkite cheminį
paviršiaus atsparumą), nei užglaistytų siūlių.
REKOMENDACIJOS
•N
 enaudokite ant poliruoto marmuro ar akmens.
•N
 enaudokite ant medžio.
•N
 enaudokite ant metakrilino baseinų.
• Prieš naudodami Kerapoxy Cleaner ant medžiagų,
kurių paviršiaus atsparumas yra nežinomas, prieš tai
išbandykite produktą,

• Netinkamas šalinti didelius kiekius ar visiškai sustingusį
glaistą. Toku atveju naudokite MAPEI Pulicol 2000.

PAKUOTĖ
Kerapoxy Cleaner 0,75 kg purkštuvai arba 5 kg
bakeliai.
LAIKYMAS
Kerapoxy Cleaner gali būti laikomas iki 24 mėnesių,
originalioje, sandarioje pakuotėje.
PARUOŠIMO IR NAUDOJIMO SAUGOS
NURODYMAI
Instrukciją dėl saugaus produkto naudojimo galite rasti
saugos duomenų lape, kurį rasite www.mapei.no
Sudėtyje yra (Reglamentas EB 648/2004): nuo 5% iki
15% muilo, kvepalų, limoneno ir linalulos.
PRODUKTAS SKIRTAS NAUDOTI PROFESIONALAMS.
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TECHNINIAI DUOMENYS (tipinės reikšmės)
PRODUKTO APRAŠYMAS
Konsistencija:

skystis

Spalva:

skaidrus šiaudų geltonumo

Tankis (g/cm³):

1.010

pH:

10

(GB) A.G. BETA
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Kerapoxy Cleaner
purškimas ant paviršių,
kuriuos reikia valyti

Naudojimo temperatūra:

nuo +5°C iki +35°C

Laukimo laikas prieš skalaujant:

nuo 4 minučių šviežiam glaistui iki daugiau kaip
4 valandų išdžiuvusiems ir didesniems glaisto
likučiams

ĮSPĖJIMAS
Nors techninė informacija ir rekomendacijos
šiame produkto duomenų lape yra pateiktos
pagal geriausius turimus mūsų duomenis ir
patirtį, bet kuriuo atveju visą aukščiau pateiktą
informaciją reikia vertinti kaip rekomendacinę
ir įsitikinti jos tikslumu ilgą laiką ją naudojant;
dėl šios priežasties
asmuo, norintis naudoti produktą, iš anksto
turi įsitikinti, kad jis tinka pagal norimą naudoti
paskirtį. Bet kuriuo atveju naudotojas pats
yra atsakingas už visas produkto naudojimo
paskirtis. Visais atvejais vartotojas pats atsako
už visas pasekmes, susijusias su produkto
naudojimu.

TEISINIS PRANEŠIMAS
Šio techninio duomenų lapo (TDL) turinį
galima kopijuoti į kitą su projektu susijusį
dokumentą, tačiau tas dokumentas
nepapildo ir nepakeičia TDL numatytų
MAPEI gaminio montavimo metu
galiojančių reikalavimų. Naujausią TDL ir
informaciją apie garantiją galite atsisiųsti iš
svetainės www.mapei.no
ESANT BET KOKIEMS ŠIAME TDL
ARBA JO PAGRINDU PARENGTUOSE
DOKUMENTUOSE PATEIKIAMŲ
FORMULUOČIŲ ARBA REIKALAVIMŲ
PAKEITIMAMS, MAPEI NEPRISIIMA
ATSAKOMYBĖS.

Dabartinę techninių duomenų lapo versiją
rasite mūsų internetinėje svetainėje
www.mapei.no

Visa trūkstama informacija
apie produktą galima pagal
užklausimą ir www.mapei.no
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Valymas su
Scotch-Brite®
kempine

Bet koks šiame techniniame duomenų lape esančių tekstų, nuotraukų
ar iliustracijų paskelbimas ar reprodukcija yra draudžiama, o
pažeidėjas gali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn

CHARAKTERISTIKOS (prie +23°C ir 50% Sant.dr.)

Paviršiaus valymas po glaistymo

Galutinis valymas
su kempine
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BUILDING THE FUTURE

