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GREENBUILDING RATING®

BURKOLÁSI TERMÉKCSALÁD / Kerámia és természetes kő burkolás
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Öko-kompatibilis tisztítószer a Fugalite®, Fugalite® Invisibile, Fugalite® Bio és Fugalite® 
Bio Parquet tisztítóvizének adalékolásához, ideális a GreenBuildingnél. Vizes alapú 
koncentrátum, oldószermentes, természetbarát és megóvja az felhasználók egészségét.

A Fuga-Wash Eco a tisztítóvízben alkalmazva különleges tisztító hatást fejt ki, amely nem károsítja a 
kerámia, greslap és terméskő felületeket.

Fuga-Wash Eco

• Megkönnyíti a burkolatok tisztítását

• Segítségével tisztább marad a szivacs

• Hatékonyan tisztít, nincs szükség öblítésre

• Javítja a fuga felületi kidolgozását

• Minden felülethez alkalmas

A TERMÉK ELŐNYEI

Felhasználható
Fugalite®, Fugalite® Invisibile, Fugalite® Bio és Fugalite® Bio Parquet tisztítóvizének adalékolása.

Aljzatok:
- kerámia burkolólapok, greslapok 
- üvegmozaik, márvány és terméskő

Ne használjuk
A már kikeményedett fugamaradványok és -foltok eltávolítására.

KÖNNYŰ HASZNÁLHATÓSÁG

A hordozórétegek előkészítése
A burkolatokat előzőleg meg kell tisztítani a portól. A Fugalite®, Fugalite® Invisibile, Fugalite® Bio és Fugalite® Bio Parquet termékeknek még frisseknek kell lenniük.

Előkészítés
A Fuga-Wash Eco átlátszó, használatra kész folyadék, amely bármilyen arányban hígítható vízzel. Felnyitás előtt a palackot jól rázzuk fel, hogy a folyadék újra homogénné 
válhasson. A lemosóvödörben lévő minden 5 liter vízhez adjunk egy adagolókupaknyit (kb. 50 ml).

Felvitel
Kezdje meg a burkolat tisztítását, amikor a fugázó még friss. A felület végső tisztításához öntsünk a lemosóvödörbe a megjelölt mennyiségű Fuga-Wash Eco folyadékot, majd 
a fugák felsértésének elkerülésére használjunk lehetőleg cellulózból készült, vízzel átitatott, vastag, nagyméretű szivacsot. Körkörös irányban habosítsuk fel a fugázó hártyát a 
burkolólapokon, és dolgozzuk el a fuga felületét. Különösen diszpergáló specifikus polimerek biztosítják a fugamaradványok eltávolítását kis mennyiségű víz használatával. A 
tisztításnál a túlzott mennyiségű víz használata negatívan befolyásolná a végső vegyi ellenállást. Fontos, hogy gyakran öblítsünk, és a vizet a megfelelő rácsos és tisztítóhengeres 
edények alkalmazásával tartsuk mindig tisztán, valamint, ha szükséges, cseréljük a fugázóval átitatott szivacsot vagy filcet. A fugafelület megsértésének elkerülése érdekében, 
a tisztítást a burkolólapokhoz képest átlós irányban dolgozva végezze. A megtisztított felületet száraz ruhával áttörölve, biztosítja az esetleges gyanta maradványok végleges 
eltávolítását.

Tisztítás
A szerszámok Fuga-Wash Eco maradékoktól való tisztítása pusztán bő vízzel való öblítéssel történik.
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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

ISO 9001
CERTIFIED
IT10/0327

ISO 14001
CERTIFIED

IT242729/UK

BS 18001
CERTIFIED

IT255412/UK

Az osztályozási adatok a GreenBuilding Rating® Manual 2012-re vonatkoznak. A jelen információk 2019 decemberben lettek frissítve (hiv.: GBR Adatjelentés – 01.20); megjegyzés: a KERAKOLL SpA a jövőben kiegészítheti és/vagy módosíthatja azokat; az esetleges frissítéseket a www.kerakoll.com honlapon lehet 
megtekinteni. A KERAKOLL SpA ezért csak a közvetlenül a saját honlapján megjelenő információk valódiságáért, aktualitásáért és frissítéséért felel. A műszaki adatlap a legjobb műszaki és alkalmazási ismereteink alapján készült. Mivel nincs közvetlen befolyásunk az építési terület körülményeire és a munkák 
kivitelezésére, ezek csak általános iránymutatásokat képviselnek, és semmilyen kötelezettséget nem jelentenek Társaságunk számára. Ezért előzetes próba végzést javasolunk annak ellenőrzésére, hogy a termék megfelel-e a tervezett alkalmazáshoz.
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A Fugalite®, Fugalite® Invisibile és Fugalite® Bio Parquet tisztítóvizének adalékolása kerámia burkolólap, greslap, üvegmozaik, márvány és terméskő felületen öko-kompatibilis, 
vizesbázisú tisztítószerrel történik, GreenBuilding Rating® 4, típusa: Fuga-Wash Eco, gyártja a Kerakoll Spa.

ÖSSZEGZÉS

- Szakemberek számára készült termék
- tartsuk be az esetleges jogszabályokat és helyi rendelkezéseket
- +5 °C-nál magasabb hőmérsékleten tároljuk és használjuk. Védje a fagytól
- a csomagolást használat közben se hagyjuk nyitva
- szükség esetén kérje el a biztonsági adatlapot
- a jelen leírásban nem szereplő kérdés esetén vegyük fel a kapcsolatot a Kerakoll Worldwide Global Service-szel a +39 0536.811.516 számon - globalservice@kerakoll.com

FIGYELMEZTETÉSEK

Megjelenés  átlátszó folyadék
Fajsúly ≈ 1 kg/dm3

Tárolás ≈ 24 hónap az eredeti csomagolásban
Figyelmeztetések a fagy árt a terméknek, kerülje a közvetlen napfényt és a túlzott hőmérsékletet
Csomagolás 1,5 ℓ-es palack
Vízzel való keverési arány bármilyen arányban
 a lemosóvödörben található minden 5 ℓ vízhez 1 adagolókupaknyi ajánlott
pH ≈ 7
Alkalmazási hőmérséklet +5 °C-tól +35 °C-ig
Anyagszükséglet ≈ 100 – 200 m2/1 ℓ
Adatfelvétel 23 °C hőmérsékleten, 50% relatív páratartalomnál és szellőzés nélkül. Az adatok az építési terület specifikus körülményeitől, hőmérséklettől, szellőzéstől, az aljzat és a burkoló anyag nedvszívásától függően változhatnak.

A KERAKOLL MINŐSÉGI SZABVÁNYA SZERINTI ADATOK


