
OPIS 

UltraCare Kerapoxy Cleaner może być stosowany do usuwania zarówno świeżych, jak i zaschniętych zabrudzeń, śladów
oraz wszelkich pozostałości po użyciu fug epoksydowych. Usuwa ślady po wszystkich fugach epoksydowych, w tym

produktach MAPEI, tj. Kerapoxy, Kerapoxy CQ, Kerapoxy Design z okładzin ceramicznych i mozaiki szklanej.

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY 

UltraCare Kerapoxy Cleaner jest prostym w użyciu produktem, który w łatwy sposób usuwa ślady zaprawy epoksydowej z

gresu porcelanowego, ceramiki szkliwionej, mozaiki szklanej i innych powierzchni nienasiąkliwych. UltraCare Kerapoxy
Cleaner jest produktem gotowym do użycia, więc nie jest wymagane jego rozcieńczanie. Może być używany natychmiast
po spoinowaniu, jak również do usuwania utwardzonych pozostałości. Nadaje się również do czyszczenia narzędzi

używanych do aplikacji fug i innych produktów epoksydowych.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE 

UltraCare Kerapoxy Cleaner jest skoncentrowanym płynnym preparatem do usuwania zabrudzeń epoksydowych.

UltraCare Kerapoxy Cleaner służy do usuwania pozostałości, plam i śladów zapraw epoksydowych, bez wydzielania
niebezpiecznych oparów. Prawidłowe stosowanie UltraCare Kerapoxy Cleaner nie powoduje uszkodzeń powierzchni
posadzki i fugi.

ZALECENIA 

• Nie stosować na marmurze polerowanym lub kamieniu. 
• Nie stosować na drewnie. 
• Nie stosować na powierzchniach akrylowych. 

• Przed użyciem UltraCare Kerapoxy Cleaner na materiałach o nieznanej odporności, należy wykonać próbę, aby upewnić
się, że produkt nie uszkodzi powierzchni. 

• Przed użyciem produktu należy zabezpieczyć wszystkie powierzchnie, które mogą ulec uszkodzeniu w bezpośrednim
kontakcie z UltraCare Kerapoxy Cleaner.

WYTYCZNE STOSOWANIA 

UltraCare Kerapoxy Cleaner jest rozcieńczony i gotowy do użycia. Nanieść UltraCare Kerapoxy Cleaner na czyszczoną
powierzchnię lub na ślady zaprawy i odczekać kilka minut. Następnie przetrzeć powierzchnię padem Scotch-Brite® i
spłukać wodą. UltraCare Kerapoxy Cleaner działa szczególnie efektywnie w przypadku świeżych zabrudzeń. Jeśli

czyszczenie odbywa się w kilka godzin po spoinowaniu, może okazać się konieczne pozostawienie preparatu na dłużej (co
najmniej 15-20 minut) lub powtórzenie cyklu. W przypadku pozostałości, które się utwardziły i są bardziej odporne na
zmywanie, należy użyć UltraCare Epoxy Off Gel. Więcej informacji na temat wytycznych dotyczących stosowania znajduje
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się w karcie technicznej tego produktu. W przypadku stosowania preparatu na całej powierzchni posadzki, do czyszczenia
można użyć jednotarczowej maszyny czyszczącej.

ZUŻYCIE 

Zużycie zależy od stopnia i rodzaju zabrudzenia oraz powierzchni, na jakiej jest stosowany preparat.

OPAKOWANIA 

UltraCare Kerapoxy Cleaner jest dostępny w butelkach ze spryskiwaczem o pojemności 750 ml i kanistrach o pojemności

5 litrów. 

PRZECHOWYWANIE 

UltraCare Kerapoxy Cleaner w oryginalnie zamkniętym opakowaniu może być przechowywany przez 24 miesiące.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA 

Szczegóły dotyczące bezpiecznego użytkowania naszych produktów znajdują się w aktualnej wersji karty charakterystyki

dostępnej na stronie internetowej www.mapei.pl. 
PRODUKT DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO.

DANE TECHNICZNE (wartości typowe)

Właściwości produktu

Postać: płyn

Kolor: opalizujący

Gęstość (g/cm³): 1.10 

pH: 11

Zakres temperatury stosowania: od 0°C do +40°C

Czas oczekiwania przed zmywaniem:  do 15-20 minut

UWAGI 

Powyższe dane należy traktować wyłącznie jako ogólne wskazówki. Poza informacjami zawartymi na opakowaniu
należy przestrzegać zasad sztuki budowlanej, norm krajowych oraz europejskich, wytycznych instytutów i stowarzyszeń

branżowych oraz przepisów BHP. Niezależne od nas warunki pracy i różnorodność materiałów wykluczają jakiekolwiek
roszczenia wynikające z tych danych. W przypadku wątpliwości zalecane jest przeprowadzenie własnych prób. MAPEI
udziela gwarancji jedynie co do niezmiennej jakości swoich produktów.

NOTA PRAWNA 

Postanowienia niniejszej karty technicznej mogą być wprowadzane do innych dokumentów związanych z danym
projektem, tym niemniej końcowa treść tych dokumentów w żaden sposób nie może uzupełniać i nie może zastępować
treści obowiązującej karty technicznej w trakcie aplikacji produktów z oferty MAPEI. Najbardziej aktualne wersje kart
technicznych mogą zostać pobrane ze stron MAPEI www.mapei.pl oraz www.mapei.com.
WSZELKIE ZMIANY POSTANOWIEŃ KARTY TECHNICZNEJ LUB ZMIANY WYMAGAŃ ZAWARTYCH LUB WYNIKAJĄCYCH

Z KARTY TECHNICZNEJ WYŁĄCZAJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ MAPEI.
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. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów, zdjęć i rysunków w całości lub w części bez
zezwolenia zabronione

.


