Komplet za čiščenje

Profesionalno
orodje za popolno
čiščenje zafugiranih
površin.

DETERGENTA IN ČISTILO

GOBE IN DODATKI
®

Fuga-Wash Eco

eco 4

Ekološko neoporečen detergent, ki se meša z vodo, za
čiščenje mase Fugalite®.
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Čiščenje oblog je bolj preprosto
Čistilna goba ni tako umazana
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Visoka učinkovitost
Tla in stene
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Velika čistilna moč
Ostane dlje časa čista

eco 3

•

Učinkovito mehansko delovanje

Goba iz penaste gume
Goba iz poliuretanske pene s finimi porami in z
nastavkom za ročaj.

Č

ČIŠČENJE IN
BRUŠENJE

Bela abrazivna klobučevina z nastavkom za
ročaj.
®

Ekološko neoporečno čistilo, pripravljeno za uporabo, za
odstranjevanje ostankov in madežev epoksidnih smol.

ČIŠČENJE

Goba iz naravne celuloze z nastavkom za ročaj.

Brusilna klobučevina

Fuga-Shock Eco
•
•

Zagotavlja popolno zapolnitev fug

Celulozna goba

Ekološko neoporečen detergent za čiščenje madežev mase
Fugalite®.
Idealen za čiščenje po polaganju
Primeren za vse površine

NANOS

Gumirana gladilka za nanos mase Fugalite®.

Fuga-Soap Eco
•
•

Gladilka

•

Idealna za zelo fino izglajevanje

GLAJENJE

Komplet za čiščenje

PRIPRAVA

PRVO ČIŠČENJE

Prvo čiščenje z gumirano gladilko
Po zaključenem fugiranju z gumirano gladilko takoj odstranite ostanke mase na
ploščicah (odstranjujte v diagonalni smeri).

Čiščenje s celulozno gobo
Površino očistite, ko je masa še sveža, in za čiščenje uporabite celulozno gobo, ki ste jo
namočili v vodo iz prve posode ➀. Čistite s krožnimi gibi, da maso na ploščicah zmešate
z emulzijo in dokončajte videz fuge. Z gobo odstranite emulzijo, ki se je naredila na
ploščicah.
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Mešanje vode in čistila Fuga-Wash Eco
Priporočeno doziranje: 1 pokrovček čistila na vsakih 5 litrov vode.
Za prvo pranje uporabite vodo iz prve posode ➀ in s celulozno gobo ali abrazivno
klobučevino odstranite ostanke mase s tal.
Z vodo iz druge posode ➁ nato zaključite s čiščenjem in pazite, da zaključno
obdelate in zgladite maso v fugah. Voda za čiščenje naj bo vedno čista, zato jo
pogosto menjajte. Zamenjajte gobo ali klobučevino, če sta prepojeni s čistilom.

Čiščenje z abrazivno klobučevino za strukturirane površine
Za strukturiran videz površino očistite, ko je masa še sveža in za čiščenje uporabite
klobučevino, ki ste jo namočili v vodo iz prve posode ➀.
Čistite s krožnimi gibi, da maso na ploščicah zmešate z emulzijo in dokončajte videz fuge.
Z gobo odstranite emulzijo, ki se je naredila na ploščicah.

Profesionalno orodje za popolno čiščenje površin, zafugiranih s Fugalite®

DRUGO ČIŠČENJE

NASLEDNJI DAN
Ko se fugirna masa strdi, se sledi umazanije
in madeži lahko odstranijo z razredčenim
detergentom Fuga Soap Eco, redčenje
pa je odvisno od količine ostankov in časa
strjevanja mase Fugalite®.
Svetovano doziranje: 2–3 deli vode, 1
del čistila Fuga-Soap Eco naslednji dan;
nerazredčeno čez 3 dni.
Z abrazivno klobučevino izdelek razporedite
po površini tako, da pustite tanek in
enakomeren sloj tekočine. Pustite, da
Fuga-Soap Eco deluje približno 10–30
minut.

Zaključno čiščenje s celulozno gobo
Čiščenje zaključite s celulozno gobo, ki ste jo namočili v vodo iz druge posode ➁, in
čistite diagonalno na položene ploščice, da ne odstranite mase iz fug.
Ne hodite po še mokrih tleh vsaj 12–24 ur, da preprečite kopičenje umazanije.
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Detergent odstranite z gobo, gumirano
gladilko ali s sesalnikom za tekočine na
velikih površinah.
Obilno splaknite s čisto vodo.

Takoj zatem površino osušite s suho krpo
ali posesajte s sesalnikom za tekočine in ne
puščajte, da tekočina sama izhlapi.

Pri trdovratnih madežih čiščenje večkrat ponovite.

IZREDNO ČIŠČENJE
Zaključno čiščenje z gobo iz poliuretanske pene za bolj gladke fuge
Za bolj gladki končni videz čiščenje zaključite z gobo iz poliuretanske pene, ki ste jo
namočili v vodo iz druge posode ➁, in čistite diagonalno na položene ploščice, da ne
odstranite mase iz fug.

Ko se fugirna masa strdi (po vsaj 7 dneh), se
ostanki in madeži lahko odstranijo s čistilom
Fuga Schok Eco.
Čisti izdelek razporedite po površini
in uporabite abrazivno klobučevino.
Fuga-Shock Eco pustite delovati približno
3–5 minut, potem sledite istim navodilom
za splakovanje in brisanje kot v rubriki
Naslednji dan.

FUGALITE® BIO, inovativna hipoalergena smola na vodni
osnovi s svilnatim končnim videzom.
FUGALITE® BIO PARQUET, posebno primeren za fugiranje
keramike v videzu parketa.
FUGALITE®, tekoča keramika za neprekinjeno fugiranje vseh
vrst keramičnih oblog.
FUGALITE® INVISIBILE, tekoče steklo za polaganje in fugiranje
steklenega mozaika s fotokromatičnim učinkom.

TVOJ ZAUPANJA VREDNI PRODAJALEC:

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
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PATENTIRANA LINIJA FUGIRNIH
MAS, NEPREPUSTNA IN ODPORNA
PROTI MADEŽEM.

