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Användningsklar specialprodukt för borttagning av
epoxirester

BESKRIVNING
UltraCare Kerapoxy Cleaner kan användas både för
uppfräschande rengöring och efter slutförd läggning för
att avlägsna spår och fläckar av epoxirester.
Produkten tar bort spår och märken av alla
epoxifogmassor, som t.ex. MAPEI Kerapoxy, Kerapoxy
CQ och Kerapoxy Easy Design från beläggningar av
keramik och glasmosaik.

• Använd inte produkten på badkar av metakrylat.

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR
UltraCare Kerapoxy Cleaner är en lättanvänd
produkt som enkelt tar bort spår av epoxifogmassa
från granitkeramik, glaserad keramik, glasmosaik och
icke sugande ytor. Produkten är dessutom färdig att
användas och behöver inte spädas. Den kan användas
omedelbart efter fogning och kan även ta bort härdade
rester.
Den är även lämplig för rengöring av verktyg som
använts för att applicera epoxifogmassa.

APPLICERINGSMETOD
UltraCare Kerapoxy Cleaner är utspädd och färdig att
användas. Applicera produkten direkt på ytan som ska
rengöras eller på spår av fogrester och låt den verka i
några minuter. Bearbeta sedan ytan med ett ScotchBrite® vit skurblock. Avlägsna lösningen och skölj
sedan grundligt med rent vatten. Produkten är speciellt
effektiv på färsk fogmassa. Om rengöringen utförs några
timmar efter att fogmassan har applicerats kan det vara
nödvändigt att lämna produkten stående en längre tid
(minst 15–20 minuter) eller att upprepa arbetsmomentet.
För rester som härdat på ytan efter en tid eller som är
svåra att avlägsna används UltraCare Epoxy Off Gel.
Se tillhörande tekniskt datablad för appliceringsmetod.
Vid användning på golv kan rengöringen utföras med en
singelskurmaskin.

PRODUKTINFORMATION
UltraCare Kerapoxy Cleaner är ett flytande, koncentrerat
rengöringsmedel. UltraCare Kerapoxy Cleaner används
för att avlägsna rester, fläckar och märken av epoxifogmassa utan att avge hälsovådliga ångor.
Vid korrekt användning skadar UltraCare Kerapoxy Cleaner
varken beläggningsytan eller fogarna.
VARNINGAR
• Använd inte produkten på polerad marmor eller
natursten.
• Använd inte produkten på trä.

• Innan UltraCare Kerapoxy Cleaner används på
material med en yta vars hållfasthet inte är känd bör
produkten först testas för att kontrollera att ytan inte
skadas.
• Täck över alla ytor som kan skadas genom direkt
kontakt med produkten före användning.

ÅTGÅNG
Beror på behovet och kan variera beroende på mängden
och typen av smuts samt ytan som ska behandlas.
FÖRPACKNING
UltraCare Kerapoxy Cleaner levereras i 750 ml
sprayflaskor och 5-liters dunkar.
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TEKNISKA DATA (typiska värden)

PRODUKTEGENSKAPER
Konsistens:

flytande

Kulör:

mjölkvit

Densitet:

1,10 g/cm³

pH:

11

Appliceringstemperatur:

0 °C till +40 °C

Väntetid före sköljning:

5 minuter

SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR
FÖRBEREDNING OCH APPLICERING
Anvisningar för säker användning av våra
produkter finns i den senaste versionen av
säkerhetsdatabladet som är tillgänglig på vår
webbplats www.mapei.se
PRODUKT FÖR PROFESSIONELL
ANVÄNDNING.
VARNING!
De tekniska rekommendationer och detaljer
som framgår av denna produktbeskrivning
representerar vår nuvarande kunskap om och
erfarenhet av produkterna. All ovanstående
information ska också betraktas som
vägledande och föremål för utvärdering. Var
och en som använder produkten måste på
förhand försäkra sig om att produkten är
lämplig för avsedd användning. Användaren
ansvarar själv för om produkten används till
andra ändamål än de rekommenderade eller
vid felaktig användning.

Se den senaste, uppdaterade versionen
av det tekniska databladet som finns
tillgänglig på www.mapei.se
JURIDISK INFORMATION
Innehållet i detta tekniska datablad får
kopieras till ett annat projektrelaterat
dokument, men det resulterande
dokumentet får inte komplettera eller
ersätta de krav som anges i det tekniska
datablad som är giltigt vid tidpunkten då
Mapeis produkt används.
Det senaste tekniska databladet
kan laddas ned från vår webbplats
www.mapei.se
MAPEIS ANSVAR FÖR DENNA PRODUKT
UPPHÖR ATT GÄLLA OM ORDALYDELSEN
ELLER KRAVEN I DETTA TEKNISKA
DATABLAD ÄNDRAS PÅ NÅGOT SÄTT.

All kopiering av text, foton och illustrationer publicerade
här är förbjuden och medför åtal.

LAGRING
UltraCare Kerapoxy Cleaner kan lagras upp
till 24 månader på en sval plats i sin förslutna
originalförpackning.

Alla referenser för
produkten är tillgängliga
vid förfrågan och på
www.mapei.se
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BUILDING THE FUTURE

