
Środek czyszczący

PCI Durapox® Finish

Karta techniczna 
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do usuwania resztek fug epoksydowych

 Do zastosowań wewnętrznych 

i zewnętrznych.

 Do posadzek i ścian

 Do zmywania pozostałości spoiny

epoksydowej PCI Durapox® z płytek 

i mozaik ceramicznych i szklanych.

Zakres stosowania

 Zapobiega osadzaniu się na

powierzchni okładziny

trudnozmywalnych pozostałości

epoksydowej zaprawy do

spoinowania.

 Dostępny w postaci proszku do

rozpuszczania w wodzie oraz jako

gotowy produkt w butelce z nasadką

rozpylającą.

Właściwości produktu
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Materiał Proszek (koncentrat) Płyn (butelka z ropylaczem)

Składniki 1-składnikowy 1-składnikowy

Gęstość ok. 1,6 g/cm3 ok. 1,0 g/cm3

Konsystencja proszkowa płynna

Kolor biały przezroczysty

Trwałość składowania 18 miesięcy 9 miesięcy

Składowanie w suchym miejscu w temperaturze nie przekraczającej stale +30 °C

Opakowanie puszka z tworzywa sztucznego 750 g butelka 500 ml

Wydajność 750 g wystarcza na ok. 75 - 150 m2

zależnie od częstotliwości zmian wody
500 ml wystarcza na ok. 15 - 20 m2

Proporcja mieszania 1 : 100, np.: 50 g koncentratu : 5 l wody bez rozcieńczania

Odporność termiczna -20 °C do +80 °C -20 °C do +80 °C

Dane techniczne

�1 W celu zmycia z okładziny

pozostałości spoiny epoksydowej

należy spryskać ją płynem 

PCI Durapox® Finish i umyć packą 

z miękką gąbką.

�

2 Alternatywą dla spryskania jest

dodanie do wody do zmywania

koncentratu PCI Durapox® Finish 

i umycie okładziny jak opisano wyżej.

3 Po umyciu pozostawić powierzchnię

okładziny do wyschnięcia. W przypadku

zauważenia pozostałości zaprawy

spoinowej, powtórzyć zmywanie

zgodnie z opisem w punkcie 1. lub 2.

Sposób użycia

Spryskanie okładziny przed finalnym myciem
środkiem PCI Durapox® Finish.

Finalne mycie okładziny z użyciem packi z
miękką gąbką.

Regularna wymiana wody do zmywania.
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 Nie stosować środka 

PCI Durapox® Finish do okładzin 

z kamienia naturalnego, gdyż może

on spowodować powstawanie

wykwitów na powierzchni płytek

kamiennych. W razie konieczności

takiego użycia, wykonać wcześniej

próbę.

 W przypadku bardzo silnych

i stwardniałych zabrudzeń

zastosować do ich usunięcia żel 

PCI Spezial-Reiniger Epoxi. 

 Narzędzia i naczynia umyć

bezpośrednio po użyciu wodą.

 Napoczęte opakowanie PCI Durapox

Finish ponownie szczelnie zamknąć,

by uniknąć kontaktu z wilgocią.

Zalecenia i uwagi

Zawiera kwasy organiczne. Może

spowodować ciężkie podrażnienie oczu

i podrażnienie dróg oddechowych. 

Nie wdychać pyłu. W trakcie pracy

nosić rękawice i okulary ochronne. 

W razie kontaktu z oczami płukać przez

kilka minut wodą. W razie złego

samopoczucia skontaktować się z

lekarzem. 
Dalsze informacje znajdują się w karcie charakterystyki
produktu.

Wskazówki BHP

W sprawie doradztwa obiektowego i

dodatkowych informacji należy zwracać

się do regionalnych doradców

techniczno-handlowych PCI.

Serwis dla projektantów

Dokładnie opróżnione opakowania po

produktach PCI oraz pozostałe, nie

wykorzystane resztki produktów należy

usuwać zgodnie z obowiązującymi

przepisami.

Utylizacja odpadów

Karta techniczna wydanie: Marzec 2021. 
Po wydaniu nowej karty technicznej dotychczasowa traci ważność. 
Najnowsze wydanie aktualnej  karty technicznej znajduje się na stronie internetowej www.pci-polska.pl

Przedstawicielstwo i dystrybucja w Polsce:
Master Builders Solutions Polska Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Wielkiego 58
32-400 Myślenice
Telefon: +48 12 372 80 35, +48 12 372 80 34
www.pci-polska.pl

W kartach technicznych podajemy ogólne wytyczne
stosowania produktów. Rzeczywiste warunki aplikacji
na budowach mogą odbiegać od informacji
zawartych w niniejszej karcie technicznej. Z tego
względu Użytkownik jest zobowiązany do dokonania
sprawdzenia możliwości aplikacyjnych produktu w
innych warunkach od podanych w karcie technicznej.
W razie specjalnych wymagań należy zasięgnąć
naszej porady technicznej.

Za niepełne i niewłaściwe dane w naszych kartach
technicznych odpowiadamy tylko w razie rażącego
zawinienia (działania umyślnego lub rażącego
niedbalstwa); powyższe nie dotyczy ewentualnych
roszczeń z tytułu ogólnych przepisów 
o odpowiedzialności za produkt. 


