
InstallatIonssortImet / Organiska, mineraliska fogmassor för keramik och natursten

avsedd användning
Tillsatsmedel i rengöringsvattnet för Fugalite® Eco, Fugalite® Eco Invisibile och Fugalite® Zero.

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

Bör ej användas
För att avlägsna redan härdade rester och fläckringar av fogmassa.

användnIngsområden
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miljövänligt rengöringsmedel som tillsatsmedel i rengöringsvattnet för 
Fugalite® eco, Fugalite® eco Invisibile och Fugalite® Zero, idealiskt för 
greenBuilding. Koncentrerad, vattenbaserad, fri från lösningsmedel, skonsam 
mot naturen och operatörernas hälsa.

Fuga-Wash Eco, använt som tillsatsmedel i rengöringsvattnet, utvecklar en specifik 
rengöringsverkan utan att påverka ytor i keramik, granitkeramik och natursten.

Fuga-Wash eco

Plus-ProduKt

• Förenklar rengöringen av beklädnader

• Håller svampen renare

• Rengör effektivt. Behöver inte sköljas

• Förbättrar fogmassans ytfinish

• Lämpligt för alla ytor
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Förberedelse av underlagen 
Plattorna måste först rengöras från damm. Fugalite® Eco, Fugalite® Eco Invisibile och Fugalite® Zero får inte ha härdat.
 
Förberedelser
Fuga-Wash Eco är en genomskinlig vätska som är färdig att användas och som kan spädas med vatten till alla blandningsförhållanden. 
Skaka om flaska ordentligt innan den öppnas så att vätskan kan spridas homogent. Häll ett doseringslock (ca 50 cl) per 5 liter vatten i 
rengöringsbehållaren.

applicering
Börja avtorkningen av beklädnaden innan fogmassan härdat. För den sista avtorkningen av ytan häll Fuga-Wash Eco i rengöringskaret 
i angiven mängd. använd en svamp som fuktats med rent vatten, som är tillräckligt tjock och stor, helst en cellulosasvamp, för att und-
vika att den orsakar urgröpning av fogarna. arbeta med cirkelrörelser för att emulgera hinnan av fogmassa på keramikplattorna och 
finputsa fogytan. Särskilda polymerer med hög dispergerbarhet garanterar att resterna av fogmassan avlägsnas med användning av en 
reducerad mängd vatten. användning av en överdriven mängd vatten vid rengöring kan påverka den slutgiltiga kemiska beständigheten 
negativt. det är viktigt att skölja ofta och alltid hålla vattnet rent hela tiden med hjälp av de särskilda fogbaljorna med sköljgaller och 
urkramningsrullar och vid behov byta ut svampen eller filtskivan när de är impregnerade med fogmassa. Utför den slutliga avtorkningen 
diagonalt mot keramikplattorna, för att undvika att den orsakar urgröpning av fogarna. om den just rengjorda ytan därefter torkas med 
en trasa garanteras att eventuella fläckringar av kvarvarande harts fullständigt avlägsnas. 

rengöring
Rester av Fuga-Wash 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 april 2013 (ref.  GBr Data report - 05.13). Vi vill påpeka att dessa uppgifter senare kan bli föremål för till-
lägg 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 byggarbetsplatsen 
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  genomskinlig vätska
specifik vikt ≈ 1 kg/dm3

Förvaring ≈ 24 månader i originalförpackningen
obs! förvaras frostfritt. Utsätt inte produkten för direkt solljus eller andra värmekällor
Förpackning flaskor 1,5 l
Spädningsförhållanden i alla blandningsförhållanden
 vi rekommenderar 1 doseringslock per 5 l vatten i rengöringskaret
pH ≈ 7
Temperaturgränsvärden för användning från +5 °C till +35 °C
Åtgång ≈ 100 – 200 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!

Tillsats i rengöringsvattnet för Fugalite® Eco, Fugalite® Eco Invisibile och Fugalite® Zero för keramikplattor, granitkeramik, glasmosaik, 
marmor och natursten görs med ett miljövänligt, vattenbaserat rengöringsmedel, GreenBuilding Rating® Eco 4, typ Fuga-Wash Eco från 
Kerakoll Spa.

standardsPecIFIKatIoner
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