
DIVIZIA PLACĂRI / Chituri Organice Minerale pentru Ceramică şi Pietre Naturale

Destinaţia utilizării
Aditivarea apei de curăţare pentru Fugalite® Eco, Fugalite® Eco Invisibile şi Fugalite® Zero.

Straturi de suport:
- plăci ceramice, gresie porţelanată
- mozaic de sticlă, marmură şi pietre naturale

A nu se folosi
Pentru îndepărtarea reziduurilor și a petelor de chituire deja întărite.

DOMENII DE APLICARE
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NTRIBUTES TO

P O I N T S

Detergent eco-compatibil pentru aditivarea apei de curăţare pentru Fugalite® Eco,  
Fugalite® Eco Invisibile şi Fugalite® Zero, ideal în GreenBuilding. Concentrat, pe bază de apă, 
fără solvenţi, respectă natura şi sănătatea operatorilor.

Fuga-Wash Eco, utilizat ca aditiv în apa pentru curăţare, prezintă o acţiune detergentă specifică, fără a ataca 
suprafeţele din ceramică, gresie porţelanată și pietre naturale.

Fuga-Wash Eco

PLUS PRODUS

• Facilitează curăţarea placărilor

• Menţine buretele mai curat

• Curăţă eficient, fără să fie nevoie de clătire

• Îmbunătăţeşte finisajul de suprafaţă al chitului

• Adecvat pentru toate tipurile de suprafeţe

GREENBUILDING RATING®
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Pregătirea suporturilor 
Acoperirile trebuie să fie anterior curăţate de praf. Fugalite® Eco, Fugalite® Eco Invisibile și Fugalite® Zero trebuie să fie încă proaspete.
 
Preparare
Fuga-Wash Eco este un lichid transparent, gata de utilizat și diluabil cu apă în toate rapoartele. Agitaţi bine flaconul înainte de deschidere pentru a permite redispersarea omogenă 
a lichidului. Vărsaţi un capac de dozare (circa 50 ml) pentru fiecare 5 litri de apă din tăviţa de curăţare.

Aplicare
Începeţi operaţiile de curăţare a plăcilor când chitul este încă proaspăt. Pentru curăţarea definitivă a suprafeţelor, vărsaţi Fuga-Wash Eco în tăviţa de curăţare, conform cantităţilor 
indicate, utilizaţi apoi un burete, de preferat din celuloză, umezit, cu grosime și dimensiuni mari, pentru a evita descoperirea rosturilor. Acţionaţi în sens rotativ pentru a 
reemulsiona stratul de chit de pe plăci şi finisa suprafaţa rostului. Polimerii specifici, cu dispersabilitate ridicată garantează îndepărtarea resturilor de chit utilizând o cantitate 
redusă de apă. Utilizarea unei cantităţi de apă excesive la curăţare ar influenţa negativ rezistenţele chimice finale. Este important să clătiţi frecvent şi să păstraţi în permanenţă apa 
curată, folosind recipientele adecvate, cu grătar şi role de curăţare şi să înlocuiţi, dacă este necesar, buretele sau laveta din pâslă dacă sunt impregnate cu chit. Terminaţi curăţarea 
intervenind tot în sens diagonal faţă de placă, pentru a evita excavarea rosturilor. O uscare ulterioară cu cârpa pe suprafaţa abia curăţată asigură curăţarea completă de eventualele 
pete de răşină rămase. 

Curăţenia
Curăţarea uneltelor de reziduurile de Fuga-Wash Eco se efectuează clătind din abundenţă.

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 transparent
Greutate specifică ≈ 1 kg/dm3

Păstrare ≈ 24 luni în ambalajul original
Avertismente a se feri de îngheţ, a se feri de soare sau surse de căldură
Ambalaj sticle 1,5 l
Raport de diluare cu apă în toate rapoartele
 se recomandă 1 capac de dozare pentru 5 ℓ de apă în tăviţa de curăţare
pH ≈ 7
Temperaturi limitã de aplicare de la +5 °C la +35 °C
Consum ≈ 100 – 200 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
- respectaţi eventualele norme şi reglementări naţionale
- stocare și utilizare la temperaturi de peste +5 °C. A se feri de îngheţ
- nu lăsaţi ambalajul deschis chiar și în timpul utilizării
- în caz de necesitate solicitaţi fişa de securitate
- pentru tot ce nu este prevăzut aici consultaţi Kerakoll Worldwide Global Service +39 0536 811 516 - globalservice@kerakoll.com

AVERTISMENTE

Aditivarea apei pentru curăţarea 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 4, tip Fuga-Wash Eco de la Kerakoll Spa.

RUBRICĂ DIN CAIETUL DE SARCINI
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