
Produktsortiment för Plattsättning / Mineraliska fogmassor för keramik och natursten

avsedd användning
För att ta bort rester och fläckringar av Fugalite® Eco från keramiska ytor.

Underlag:
- keramikplattor, granitkeramik
- glasmosaik, marmor och natursten

Bör ej användas
På ytor som inte är motståndskraftiga mot basiska medel.

användningsområden
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miljövänligt rengöringsmedel för rengöring av produktrester och fläckringar 
av fugalite® eco, idealiskt för greenBuilding. koncentrerad, vattenbaserad 
produkt, skonsam mot naturen och operatörernas hälsa.

Fuga-Soap Eco har en specifik rengörande effekt både vid rengöring efter installation 
och vid löpande underhåll av ytor i keramik, granitkeramik och natursten.

fuga-soap eco

Plus-Produkt

•	 Golv och väggar

•	 Kan spädas med vatten till önskat blandningsförhållande

•	 Används för kompakta och porösa material

•	 Lämplig för ömtålig marmor

•	 Idealisk för inomhusmiljöer

greenBuilding rating®
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förberedelse av underlagen 
Beklädnaden måste rengöras först för att ta bort damm. Fugalite® Eco måste ha hårdnat fullständigt. 

förberedelser
Fuga-Soap Eco är en gulaktig vätska redo att använda, som kan spädas med vatten till alla blandningsförhållanden beroende på vilken 
sorts smuts som ska tas bort. Skaka om flaska ordentligt innan den öppnas så att vätskan kan spridas homogent.

applicering
det rekommenderas att man utför ett preliminärt test på kakel som inte ska läggas eller på ett dolt område. Applicera Fuga-Soap Eco jämt 
på ytan som ska rengöras och lämna kvar den tills man kan se att smutsen som ska tas bort börjar höja sig. detta kan ta några minuter 
eller upp till 10 - 30 minuter beroende på mängd, tid som har gått (minst 24 timmar) och ytbeläggningens absorptionsförmåga. Skrapa 
på ytan mekaniskt med en slipfiltskiva. Skölj ordentligt och torka noggrant efter rengöringen. Användningen av våt-vakuum underlättar 
arbetet och säkerställer att alla rester tas bort fullständigt. En mekanisk polermaskin med en slipfiltskiva rekommenderas för arbetet med 
borttagningen när det gäller stora ytområden. Upprepa för mycket besvärlig smuts. 

rengöring
rester av Fuga-Soap Eco kan tvättas bort från verktyg genom att skölja dem noggrant.

användning



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

Uppgifterna för eco- och Bio-klassificeringarna hänvisar till GreenBuilding rating Manual 2012. Denna information uppdaterades i november 2012 (ref. GBr Data report - 12.12). Vi vill påpeka att dessa uppgifter senare kan bli föremål 
för tillägg och/eller ändringar av KeraKoll Spa. För eventuella uppdateringar se webbplatsen www.kerakoll.com. KeraKoll Spa är därför endast ansvarigt för giltigheten, aktualiteten och uppdateringen av den egna informationen om 
den hämtats direkt på Kerakolls webbplats. Produktbladet har sammanställts utifrån den kunskap som vi besitter med avseende på teknik och tillämpningar. eftersom vi emellertid inte direkt kan påverka förhållandena på byggarbetsplat-
sen eller utförandet av arbetena ska denna information betraktas som allmänna upplysningar som inte på något sätt är bindande för vårt företag. Därför rekommenderar vi att först utföra ett test för att kontrollera om produkten lämpar 
sig för den avsedda användningen.

Utseende  gulaktig vätska
specifik vikt ≈ 1,01 kg/dm3

Förvaring ≈ 24 månader i originalförpackningen
obs! förvaras frostfritt. Utsätt inte produkten för direkt solljus eller andra värmekällor
Förpackning flaskor 1 l
Spädningsförhållanden i alla blandningsförhållanden
Viskositet ≈ 211 mua • s, rotor 2 rPM 50 Brookfield-metoden
pH ≈ 12,5
temperaturgränsvärden för användning från +5 °C till +35 °C
Väntetid innan rengöring med vatten ≈ 10 – 30 min
Åtgång ≈ 10 – 20 m2/1 l
Värdena angivna vid en temperatur på +23 °C, 50% R.F. och utan ventilation. De kan variera beroende på de specifika förhållandena på byggarbetsplatsen: temperatur, ventilation, 
underlagets och det applicerade materialets uppsugningsförmåga.

tekniska data enligt kerakolls kvalitetsstandard

- Produkt för professionellt bruk
- följ eventuella nationella normer och bestämmelser
- förvara och använd vid en temperatur över +5 °C. tål inte frost
- skölj alla ytor som behandlats noggrant
- lämna inte burkar eller flaskor öppna, ens under användning
- begär vid behov att få ta del av säkerhetsdatabladet
- om du behöver mer information, kontakta Kerakoll Worldwide Global Service - globalservice@kerakoll.com

oBs!

 

Fuga-Soap Eco är ett flytande rengöringsmedel. det rekommenderas att man stänger alla dörrar, fönster, gummitätningar, möbler, lack-
ade/målade element, badkar och duschfat gjorda av syntetiska material såsom metakrylat, PVC etc. och andra ytor som kan påverkas 
genom direkt kontakt med rengöringsmedlet eller med ångor. 

övriga anvisningar

Ta bort rester och fläckringar med Fugalite® Eco från keramikplattor, granitkeramik, glasmosaik, marmor och natursten med ett miljövän-
ligt, vattenbaserat rengöringsmedel, Eco 3 GreenBuilding Rating®, såsom Fuga-Soap Eco från Kerakoll Spa. Applicera jämt på ytan som 
ska behandlas, ta bort smuts med mekaniska medel, skölj noggrant och torka, genomsnittlig åtgång för 1 l = 10 - 20 m2.

standardsPecifikationer
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