
Instrumente 
profesionale 
pentru curăţarea 
perfectă a 
suprafeţelor 
chituite.

Kit de curăţare



Detergent eco-compatibil pentru aditivarea apei de 
curăţare pentru Fugalite®.

• Facilitează curăţarea placărilor
• Menține buretele mai curat

Fuga-Wash Eco

Detergent eco-compatibil pentru curăţarea petelor de 
Fugalite®.

• Ideal pentru curăţarea după aplicare
• Adecvat pentru toate tipurile de suprafeţe

Fuga-Soap Eco

Agent de curăţare eco-compatibil, gata de utilizare, pentru 
eliminarea reziduurilor şi a petelor de răşini epoxidice.

• Mare eficacitate
• Pardoseli şi pereţi

Fuga-Shock Eco
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DETERGENŢI ŞI AGENT DE CURĂŢARE

Şpaclu

Burete din cauciuc celular, cu pori fini şi suport pentru 
mâner.

• Ideal pentru o finisare extrafină

Burete din cauciuc celular

Pâslă abrazivă albă cu suport pentru pâslă şi 
mâner.

• Acţiune mecanică eficientă

Pâslă abrazivă

Burete din celuloză naturală cu suport pentru mâner.

• Acţiune puternică de curăţare
• Rămâne curată mai mult timp

Burete din celuloză

BUREŢI ŞI ACCESORII

CURĂŢARE ŞI 
ABRAZIUNE

CURĂŢENIA

APLICARE

NETEZIRE

Gletieră din cauciuc pentru aplicarea Fugalite®.

• Garantează umplerea perfectă a rostului



Kit de curăţare

1 2
Aditivarea apei de curăţare cu Fuga-Wash Eco
Dozare recomandată: 1 capac de dozare la 5 litri de apă.
Utilizaţi vasul ➀ pentru a efectua prima trecere de curăţare cu buretele din celuloză 
sau pâslă abrazivă, eliminând chitul în exces de pe pardoseală.
Efectuaţi cu vasul ➁ a doua trecere de curăţare finală, finisând şi netezind chitul 
în rost. Schimbaţi frecvent apa de spălare, menţinând-o întotdeauna curată. Înlocuiţi 
buretele sau laveta din pâslă, dacă sunt impregnate cu produs.

Curăţarea cu laveta din pâslă abrazivă pentru suprafeţe structurate
Pentru suprafeţe mai structurate, efectuaţi curăţarea când chitul este încă proaspăt, 
folosind o lavetă din pâslă umezită cu apă din vasul ➀.
Acţionaţi în sens rotativ pentru a emulsiona chitul de pe plăci şi finisaţi rosturile.
Adunaţi cu buretele emulsia formată pe plăci. 

Prima curăţare cu gletiera din cauciuc
După umplerea rosturilor, îndepărtaţi imediat cu gletiera din cauciuc (intervenind în 
sens diagonal) partea de chit rămasă în exces pe plăci.

Curăţarea cu buretele din celuloză
Efectuaţi curăţarea când chitul este încă proaspăt, folosind buretele din celuloză umezit 
cu apă din vasul ➀. Acţionaţi în sens rotativ pentru a emulsiona chitul de pe plăci şi 
finisaţi rosturile. Adunaţi cu buretele emulsia formată pe plăci. 

PREPARARE PRIMA TRECERE

OPŢIUNE PENTRU 

SUPRAFEŢE STRUCTURATE



Instrumente profesionale pentru curăţarea perfectă a suprafeţelor chituite cu Fugalite®

Finisarea cu buretele din celuloză
Terminaţi curăţarea cu buretele din celuloză umezit cu apă din vasul ➁, intervenind în 
sens diagonal faţă de plăci, pentru a evita descoperirea rosturilor.
Nu păşiţi pe pardoselile încă umede timp de cel puţin 12-24 de ore, pentru a evita 
depunerea murdăriei.

Finisarea cu buretele din cauciuc celular pentru un rost mai neted
Pentru un finisaj neted, terminaţi curăţarea cu buretele din cauciuc celular umezit cu 
apă din vasul ➁, intervenind în sens diagonal faţă de plăci, pentru a evita descoperirea 
rosturilor.

Atunci când chitul este întărit, eventualele 
urme de murdărie şi pete pot fi îndepărtate 
cu Fuga-Soap Eco diluat în funcţie de 
cantitatea de reziduuri ce trebuie să fie 
îndepărtate şi în funcţie de timpii de 
maturare pentru Fugalite® .
Dozare recomandată: 2-3 părţi de apă 1 
parte de Fuga-Soap Eco a doua zi; pur după 
3 zile.
Distribuiţi produsul pe suprafaţa de tratat, 
folosind laveta din pâslă abrazivă şi lăsând 
un strat subţire şi uniform de lichid. Lăsaţi 
Fuga-Soap Eco să acţioneze timp de 
aproximativ 10-30 minute.
Adunaţi soluţia detergentă cu buretele, 
racleta din cauciuc sau un aspirator de 
lichide pentru suprafeţe mari.
Clătiţi cu apă curată din abundenţă.

Uscaţi imediat cu o cârpă uscată sau 
un aspirator de lichide, fără a lăsa să se 
evaporeze apa rămasă. 

După întărirea chitului (după cel puţin 7 
zile), reziduurile şi petele pot fi îndepărtate 
cu Fuga-Shock Eco.
Distribuiţi produsul pur pe suprafaţa de 
tratat, folosind laveta din pâslă abrazivă. 
Lăsaţi Fuga-Shock Eco să acţioneze timp 
de aproximativ 3-5 minute, apoi efectuaţi 
aceleaşi operaţii de clătire şi uscare indicate 
pentru curăţarea de a doua zi.

A DOUA TRECERE A DOUA ZI

CURĂŢAREA EXTRAORDINARĂ
Operația trebuie repetată în cazul murdăriei foarte persistente.

OPŢIUNE PENTRU 

FINISAJ MAI NETED



KERAKOLL Spa
via dell’Artigianato, 9 – 41049 Sassuolo (MO) Italia
Tel. +39 0536 816 511 – Fax +39 0536 816 581 

info@kerakoll.com www.kerakoll.com

DISTRIBUITORUL TĂU DE ÎNCREDERE:

GAMA BREVETATĂ DE CHITURI 
IMPERMEABILE ŞI ANTI-PATĂ.

FUGALITE® BIO, răşină inovatoare pe bază de apă, cu efect 
mătase, hipoalergenică.

FUGALITE® BIO PARQUET, specific pentru rostuirea cu efect de 
lemn a parchetului ceramic.

FUGALITE®, ceramică lichidă pentru rostuirea continuă a 
tuturor acoperirilor ceramice.

FUGALITE® INVISIBILE, sticlă lichidă pentru aplicarea şi 
rostuirea cu efect fotocromatic a mozaicurilor de sticlă.
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