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Špeciálny roztok na 
čistenie epoxidových 
škárovacích mált

OBLASTI POUŽITIA
Kerapoxy Cleaner je čistiaci prostriedok používaný na 
odstránenie zvyškov epoxidových škárovacích mált - napr. 
Kerapoxy, Kerapoxy P, Kerapoxy Design - z keramických 
a sklenených obkladových prvkov. 

Niektoré príklady použitia
• Odstránenie zvyškov epoxidových škárovacích mált 
   z povrchu keramických a sklenených obkladových prvkov.

• Finálne dočistenie povrchu keramických alebo sklenených 
   obkladových prvkov po vyškárovaní epoxidovými maltami 
   Kerapoxy, Kerapoxy P a Kerapoxy Design.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
Kerapoxy Cleaner je tekutý koncentrovaný čistiaci prostriedok 
na odstraňovanie epoxidových škárovacích mált. Kerapoxy 
Cleaner sa používa na odstraňovanie zvyškov, škvŕn a stôp 
po epoxidových škárovacích maltách bez rizika nebezpečenstva 
výparov. 

Pri správnom použití Kerapoxy Cleaner nespôsobuje 
poškodenie povrchu obkladových prvkov (skontrolujte 
chemickú odolnosť povrchu), ani nepoškodzuje povrch 
vyplnených škár. 

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA
• Nepoužívajte na leštený mramor alebo iné kamene. 

• Nepoužívajte na drevené povrchy.

• Nepoužívajte na metakrylátové povrchy bazénov.

• V prípade, že použijete čistiaci prostriedok Kerapoxy 
   Cleaner na materiáloch s neznámou povrchovou 

   odolnosťou, odporúča sa najskôr vopred odskúšať, 
   či výrobok nespôsobuje poškodenie ich povrchu.

• Pred použitím čistiaceho prostriedku ochráňte všetky 
   povrchy, ktoré by mohli byť priamym kontaktom 
   poškodené.

• Výrobok nie je vhodný na odstraňovanie zvyškov 
   epoxidových škárovacích materiálov v značných vrstvách 
   a úplne vytvrdnutých materiálov. Na tento účel použite 
   výrobok Mapei Pulicol 2000.

POSTUP PRI APLIKÁCII
Kerapoxy Cleaner naneste na znečistený povrch alebo na 
zvyšky epoxidovej malty a nechajte pôsobiť niekoľko minút.  
Následne povrch drhnite pomocou čistiaceho nástavca 
Scotch-Brite® a opláchnite dôkladne vodou. Výrobok je  
obzvlášť účinný pri nevytvrdnutých, čerstvých škárovacích 
maltách. Ak je čistenie realizované až po niekoľkých 
hodinách od nanesenia škárovacej malty, je nevyhnutné 
nechať čistiaci prostriedok pôsobiť dlhší čas (najmenej 
15 – 20 minút), alebo opakovať postup. 

BALENIE
Kerapoxy Cleaner sa dodáva v 0,75 kg baleniach ako 
rozprašovač alebo v 5 kg nádobách.

SKLADOVANIE
Kerapoxy Cleaner môže byť skladovaný 24 mesiacov na 
chladnom mieste v pôvodných uzatvorených baleniach. 

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY PRE PRÍPRAVU 
A POUŽITIE NA STAVBE 
Kerapoxy Cleaner nie považovaný za nebezpečný v zmysle 
aktuálne platných noriem a predpisov pri klasifikácii výrobkov.  
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STAVIAME BUDÚCNOSŤ

®

Kerapoxy Cleaner 
aplikovaný nástrekom 
z rozprašovača na 
povrch vyžadujúci 
očistenie

Čistenie povrchu po 
inštálácii obkladového prvku

Čistenie použitím 
nástavca Scotch-Brite®

Finálne dočistenie 
hubkou

Aj napriek tomu sa však odporúča používať pri 
práci ochranné rukavice a okuliare a dodržiavať 
bežné predpisy platné pri manipulácii 
s chemickými výrobkami. Viac informácií 
o bezpečnosti pri používaní výrobku nájdete 
v Karte bezpečnostných údajov.

VÝROBOK PRE PROFESIONÁLOV.

UPOZORNENIE
Uvedené údaje a predpisy, hoci zodpovedajú 
našim najlepším skúsenostiam, sú považované 
za typické a informatívne a musia byť podporené 

bezchybným spracovaním materiálu; je preto 
dôležité pred vlastným spracovaním posúdiť 
vhodnosť výrobku na predpokladané použitie. 
Spotrebiteľ prijíma celú zodpovednosť za 
prípadné následky vyplývajúce z nesprávneho 
použitia výrobku. 

TECHNICKÉ VLASTNOSTI (typické hodnoty)

ŠPECIFIKÁCIA VÝROBKU
                                                                                                               
Konzistencia:                  tekutina

Farba:                   transparentná slamená žltá

Hustota (g/cm3).                  1,01                             

pH:                    12,5

Skladovateľnosť                   24 mesiacov v pôvodných obaloch. 

Klasifikácia nebezpečných látok podľa smernice 
EC 1999/45:                  žiadne 
                    Pred použitím si preštudujte odsek „Bezpečnostné   
                    predpisy pre prípravu a použitie na stavbe“ a  
                    informácie na obale a v Karte bezpečnostných údajov.

Colné zatriedenie                   3506 9100

VLASTNOSTI PRI SPRACOVANÍ (pri +23°C a 50% relatívnej vlhkosti vzduchu)

Teplota počas aplikácie:          od +5°C do +35°C

Čas pôsobenia pred opláchnutím vodou:        Pri nezatvrdnutých, čerstvých škárovacích maltách od 
            niekoľko minút,  pri značných zvyškoch  na povrchu  
            až do 4 hodín. 
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Informácie o tomto výrobku sú
k dispozícii na požiadanie
a na webových stránkach

www.mapei.sk a www.mapei.com.




