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Spesialrengjøring for
epoksyfugemasse

BRUKSOMRÅDE
Kerapoxy Cleaner er et rengjøringsmiddel for fjerning
av rester etter epoksyfugemasse, som Kerapoxy,
Kerapoxy P, Kerapoxy Design, osv., fra keramiske
fliser eller glassmosaikk.
Hovedhensikten er å tilrettelegge for å fjerne rester etter
sluttrengjøring med vann. Den kan benyttes til å fjerne
slør på overflaten etter at fugemassen har tørket, for
eksempel neste dag.
Noen eksempler på bruk
• Rengjøring av keramiske fliser eller glassmosaikk
for å fjerne mer eller mindre harde rester etter
epoksyfugemasse.
• Avsluttende rengjøring av overflater som har blitt
påført fugemasse, f.eks Kerapoxy, Kerapoxy,
Kerapoxy P, Kerapoxy Design.
TEKNISKE EGENSKAPER
Kerapoxy Cleaner er et konsentrert, flytende
rengjøringsmiddel for epoksyfugemasser. Kerapoxy
Cleaner fjerner eventuelle rester, flekker eller ringer etter
epoksyfugemasse uten å avgi skadelige gasser. Korrekt
bruk av Kerapoxy Cleaner skader verken overflaten
eller fugene.
ANBEFALINGER
• Skal ikke brukes på marmor og polert stein.
• Skal ikke brukes på tre.
• Skal ikke brukes på badekar i metakrylat.

• Før du bruker Kerapoxy Cleaner på materialer
som du ikke kjenner overflatemotstanden til, bør du
foreta en prøve på et lite område for å kontrollere at
overflaten ikke skades.
• Beskytt alle overflater som kan skades av direkte
kontakt med produktet før bruk.
• Ikke egnet for å fjerne større mengder med
epoxybasert fugemasse eller herdet epoxy.
I disse tilfeller benyttes MAPEI Pulicol 2000.
PÅFØRING
Påfør Kerapoxy Cleaner på overflaten hvor
fugemasserestene skal fjernes. La produktet tørke i
noen minutter, tørk over med en Scotch-Brite®-svamp
og skyll godt med vann. Rengjøringen er svært effektiv
på fersk fugemasse. Hvis du rengjør underlaget noen
timer etter at fugemassen ble påført, kan det være
nødvendig å la produktet virke lenger (minst
15-20 minutter) eller gjenta behandlingen.
FORPAKNING
Kerapoxy Cleaner finnes i sprayflasker på 0,75 kg.
LAGRING
Kerapoxy Cleaner har en holdbarhetstid på 24
måneder hvis den er lukket i originalemballasjen og
oppbevares kjølig.
SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR
KLARGJØRING OG PÅFØRING
Kerapoxy Cleaner anses ikke å være et farlig stoff i
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TEKNISKE DATA (typiske verdier)
PRODUKTIDENTITET
Konsistens:

flytende

Farge:

transparent stråfarget

Densitet (g/cm³):

1.010

pH:

12.5

Oppbevaring:

24 måneder i godt lukkede originalbeholdere

Helserisiko ihht EC 1999/45:

ingen.
Les “helserisiko” paragrafen før bruk, samt
etiketten på emballasje og sikkerhetsdatablad
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PÅFØRINGSDATA (ved +23°C og 50% R.H.)
Temperatur ved påføring:

fra +5°C til +35°C

Tid fra påføring til skylling med vann:

Noen minutter hvis produktet påføres fersk
fugemasse, og inntil 4 timer hvis restene har tørket

henhold til gjeldende normer og retningslinjer
vedrørende klassifiseringer av blandinger.
For mer utfyllende informasjon vedrørende
sikker håndtering av våre produkter, vennligst
se vår siste utgave av Sikkerhetsdatablad for
produktene.
BØR UTFØRES AV FAGFOLK.

Alle leveranser fra Mapei AS skjer i henhold
til de til enhver tid gjeldende salgs- og
leveringsbetingelser som anses akseptert
ved bestilling.
Vennligst referer til siste oppdaterte versjon
av Teknisk Datablad som finnes tilgjengelig
på vår web-side www.mapei.com

Alle referanser for produktet er
tilgjengelige på forespørsel og på
vår hjemmeside www.mapei.no
eller www.mapei.com
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Rengjør med
Scotch-Brite®

MERK
De tekniske anbefalinger og detaljer som
fremkommer i denne produktbeskrivelse
representerer vår nåværende kunnskap
og erfaring om produktet. All ovenstående
informasjon må likevel bli betraktet som
retningsgivende og gjenstand for vurdering.
Enhver som benytter produktet må på forhånd
forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet
anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom

produktet blir benyttet til andre formål enn
anbefalt, eller ved feilaktig utførelse.
Det er ikke tillatt å ta kopier av tekst eller bilder utgitt her.
Overtredelse kan føre til rettsforfølgelse

Sprut Kerapoxy
Cleaner på overflaten
som skal rengjøres

Rengjøring av overflaten
etter flislegging

Siste skylling med
svamp

®

BUILDING THE FUTURE

