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Specialrengöring
för epoxifogmassa

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Kerapoxy Cleaner är ett rengöringsmedel för
avlägsnande av rester efter epoxifogmassa, som
Kerapoxy, Kerapoxy P, Kerapoxy Design, osv. från
keramiska plattor eller glasmosaik.
Huvudändamålet är att hyfsa till och avlägsna rester
efter slutrengöring med vatten. Den kan användas till att
avlägsna hinnor på ytan efter att fogmassan har torkat,
till exempel dagen efter.

• Innan du använder Kerapoxy Cleaner på material där
ytans beständighet inte är känd, bör du prova på ett
litet område för säkerställa att ytan inte skadas.

Några exempel på användning
• Rengöring av keramiska plattor eller glasmosaik
för att avlägsna mer eller mindre hårda rester efter
epoxifogmassa.

APPLICERING
Applicera Kerapoxy Cleaner på ytan där
fogmassaresterna ska avlägsnas. Låt produkten torka i
några minuter, torka över med en Scotch-Brite®-svamp
och skölj ordentligt med vatten. Rengöringsmedlet
är mycket effektivt på färsk fogmassa. Om du
rengör underlaget några timmar efter att fogmassan
applicerades, kan produkten behöva verka längre (minst
15-20 minuter) eller behandlingen behöva upprepas.

• Avslutande rengöring av ytor som fogats med
t.ex. Kerapoxy, Kerapoxy, Kerapoxy P,
Kerapoxy Design.
TEKNISKA EGENSKAPER
Kerapoxy Cleaner är ett koncentrerat, flytande
rengöringsmedel för epoxifogmassor. Kerapoxy
Cleaner avlägsnar eventuella rester, fläckar eller ringar
efter epoxifogmassa utan att avge skadliga ångor.
Korrekt användning av Kerapoxy Cleaner skadar
varken ytan eller fogarna.
REKOMMENDATIONER
• Skall inte användas på marmor och polerad sten.
• Skall inte användas på trä.
• Skall inte användas på badkar i metakrylat.

•S
 kydda alla ytor som kan skadas av direkt kontakt
med produkten före användning.
• Inte lämpligt för att avlägsna större mängder
epoxibaserad fogmassa eller härdad epoxi.

FÖRPACKNING
Kerapoxy Cleaner finns i sprayflaskor på 0,75 kg.
LAGRING
Kerapoxy Cleaner har en hållbarhetstid på 24 månader
i stängd originalförpackning och svalt lagrad.
SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR PREPARERING
OCH APPLICERING
Kerapoxy Cleaner är frätande och kan orsaka
brannskador. När produkten appliceras
rekommenderear vi att man använder skyddshandskar
och skyddsglasögon och vidta sedvanliga
försiktighetsåtgärder.
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TEKNISKA DATA (typiska värden)

PRODUKTIDENTITET
(S) A.G. BETA
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Konsistens:

flytande

Kulör:

transparent halmfärgad

Densitet (g/cm³):

1,010

pH:

12,5

Spruta Kerapoxy
Cleaner på ytan som
ska rengöras

Temperatur vid applicering:

från +5°C till +35°C

Tid från applicering till sköljning med vatten:

några minuter, om produkten appliceras på färsk
fogmassa, och upp till 4 timmar om resterna har torkat

Om produkten kommer i kontakt med ögonen
eller huden, skölj omedelbart väl med mycket
vatten och sök läkervård.
För ytterligare och komplett information om
säker hantering av vår produkt, vänligen se
vår senaste utgåva av säkerhetsdatablad för
produkten.
PRODUKT FÖR PROFESSIONELL
ANVÄNDNING.
NOTERA!
Trots att de tekniska detaljerna och
rekommendationerna i denna publikation
representerar det bästa av vår kunskap och
erfarenhet, måste ovanstående information
alltid betraktas som indikationer. Därför skall

den som använder produkten på förhand
försäkra sig om att den är lämplig för den
aktuella applikationen, och användaren själv
är alltid ansvarig för konsekvenser i samband
med användandet av produkten.
Vänligen referera till senast uppdaterade
versionen av tekniskt datablad, tillgängligt
på vår webbsida www.mapei.se

Alla referenser på produkten
är tillgängliga vid förfrågan och på
Mapeis hemsida www.mapei.se

All reproduktion av text, fotografier och illustrationer
som publiceras i detta dokument förbjudes

APPLICERINGSDATA (vid +23°C - 50% R.F.)
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Rengör med
Scotch-Brite®

Rengöring av yta
efter plattsättning

Avslutande sköljning
med svamp

®
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