
DIVIZIA PLACĂRI / Chituri Organice Minerale pentru Ceramică şi Pietre Naturale

Destinaţia utilizării
Eliminarea reziduurilor și a petelor de Fugalite® Eco, Fugalite® Eco Invisibile și Fugalite® Zero de pe suprafețele ceramice.

Straturi de suport:
- Pe suprafețe care nu rezistă la agenți bazici
- Curățarea reziduurilor și a petelor de Fugalite® Eco, Fugalite® Eco Invisibile și Fugalite® Zero de pe plăcile ceramice, gresie porțelanată, mozaic de sticlă, marmură și pietre 
naturale se realizează cu detergent eco-compatibil, pe bază de apă, din clasa GreenBuilding Rating® Eco 3, tip Fuga-Soap Eco de la Kerakoll Spa

A nu se folosi
Pe suprafețe care nu rezistă la agenți bazici.

DOMENII DE APLICARE
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NTRIBUTES TO

P O I N T S

Curăţarea reziduurilor și a petelor de Fugalite® Eco, Fugalite® Eco Invisibile și Fugalite® Zero 
de pe plăcile ceramice, gresie porţelanată, mozaic de sticlă, marmură și pietre naturale se 
realizează cu detergent eco-compatibil, pe bază de apă, din clasa GreenBuilding Rating® 
Eco 3, tip Fuga-Soap Eco de la Kerakoll Spa. Concentrat, pe bază de apă, respectă natura şi 
sănătatea operatorilor.

Fuga-Soap Eco are o acțiune detergentă specifică atât la curățarea după aplicare, cât şi la întreținerea obişnuită a 
suprafețelor din ceramică, gresie porțelanată şi pietre naturale.

Fuga-Soap Eco

PLUS PRODUS

• Eliminarea reziduurilor și a petelor de Fugalite® Eco, Fugalite® Eco Invisibile 
și Fugalite® Zero de pe suprafețele ceramice

• Poate fi diluat cu apă în toate rapoartele

• Adecvat pentru materiale compacte şi poroase

• Adecvat pentru marmură sensibilă

• Pe suprafețe care nu rezistă la agenți bazici

GREENBUILDING RATING®
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Pregătirea suporturilor 
Acoperirile trebuie să fie curățate în prealabil de praf. Fugalite® Eco, Fugalite® Eco Invisibile și Fugalite® Zero trebuie să fie întărite complet. 

Preparare
Fuga-Soap Eco este un lichid gălbui, gata de utilizat și diluabil cu apă în toate rapoartele, în funcție de caracteristicile tipului de murdărie ce trebuie îndepărtată. Agitați bine sticlă 
înainte de a o deschide, pentru a permite din nou dispersia omogenă a lichidului.

Aplicare
Se recomandă efectuarea în prealabil a unei probe, separat sau într-o zonă ascunsă. Fuga-Soap Eco trebuie distribuit uniform pe suprafața de curățat și trebuie lăsat să acționeze pe 
perioada necesară pentru înmuierea murdăriei de îndepărtat; această perioadă poate varia între 10 și 30 de minute în funcție de cantitate, de timpul scurs după placare (cel puțin 
24 de ore) și de gradul de absorbție al acoperirii. Interveniți apoi mecanic pe suprafață cu pâsle abrazive. După finalizarea curățării, clătiți din abundență și uscați bine. Utilizarea 
lichidelor de aspirare facilitează operația și garantează îndepărtarea completă a reziduurilor. În cazul suprafețelor mari, se recomandă utilizarea unei mono-perii electrice cu pâslă 
abrazivă pentru îndepărtare. Operația trebuie repetată în cazul murdăriei foarte persistente. 

Curăţenia
Curățarea uneltelor de reziduurile de Fuga-Soap Eco se efectuează doar cu apă, clătind din abundență.

INDICAŢII DE UTILIZARE



KERAKOLL S.p.a.
Via dell’Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy 
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com

Datele privitoare la clasificările Eco şi Bio se referă la GreenBuilding Rating® Manual 2012. Aceste informaţii sunt actualizate în noiembrie 2013 (ref. GBR Data Report - 12.13); precizăm că acestea pot face obiectul unor completări şi/sau modificări în decursul timpului din partea KERAKOLL SpA; pentru astfel de 
eventuale actualizări, puteţi consulta site-ul www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA răspunde cu privire la valabilitatea, actualitatea şi actualizarea informaţiilor sale numai dacă acestea sunt extrapolate direct din pagina sa de internet. Fişa tehnică este redactată în baza cunoştinţelor noastre tehnice şi aplicative 
cele mai bune. Totuşi, pentru că nu putem să intervenim direct asupra condiţiilor din şantier şi asupra executării lucrărilor, acestea reprezintă indicaţii cu caracter general care nu obligă în nici un fel Compania noastră. Se recomandă de aceea să efectuaţi o probă prealabilă, în scopul verificării conformităţii 
produsului cu utilizarea prevăzută.

Aspect  lichid gălbui
Greutate specifică ≈ 1,01 kg/dm3

Păstrare ≈ 24 luni în ambalajul original
Avertismente a se feri de îngheț, a se feri de soare sau surse de căldură
Ambalaj raport de diluare cu apă 1 ℓ
Raport de diluare cu apă în toate rapoartele
Vâscozitate ≈ 211 mPa · s, rotor 2 RPM 50 metoda Brookfield
pH ≈ 12,5
Temperaturi limitã de aplicare de la +5 °C la +35 °C
Timp de așteptare pentru curățare cu apă ≈ 10 – 30 min.
Consum ≈ 10 – 20 m2/1 l
Date culese la o temperatură de +23 °C, 50% U.R. şi fără ventilaţie. Pot să varieze în funcţie de condiţiile specifice de şantier: temperatură, ventilaţie, absorbţia stratului de suport şi a materialului aplicat.

DATE TEHNICE CONFORM NORMEI DE CALITATE KERAKOLL

- Produs pentru uz profesional
- respectați eventualele norme şi reglementări naționale
- păstrați și utilizați la temperaturi mai mari de +5 °C. A se feri de îngheț
- clătiți din abundență suprafețele tratate
- nu lăsați ambalajele deschise nici în timpul utilizării
- în caz de necesitate solicitați fişa de securitate
- pentru tot ce nu este prevăzut aici consultați Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536 811 516 - globalservice@kerakoll.com

AVERTISMENTE

 

Fuga-Soap Eco este un detergent lichid. Înainte de utilizarea acestuia, se recomandă să protejați ermetic ușile, închizătorile, garniturile din cauciuc, mobila, elementele lăcuite, căzi 
și cădițe de duș din materiale sintetice, precum metacrilat, PVC etc.. și toate suprafețele ce ar putea fi atacate de contactul direct și de vapori. 

INDICAŢII SUPLIMENTARE

Curăţarea reziduurilor și a petelor de Fugalite® Eco, Fugalite® Eco Invisibile și Fugalite® Zero de pe plăcile ceramice, gresie porţelanată, mozaic de sticlă, marmură și pietre naturale se 
realizează cu detergent eco-compatibil, pe bază de apă, din clasa GreenBuilding Rating® Eco 3, tip Fuga-Soap Eco de la Kerakoll Spa. Aplicaţi uniform pe suprafaţa de tratat, îndepărtaţi 
mecanic murdăria, clătiţi din abundenţă și uscaţi bine, pentru un consum mediu de 1 l = 10 – 20 m2.

RUBRICĂ DIN CAIETUL DE SARCINI
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