Reinigingskit

Spaan

AANBRENGEN

Rubberen spaan voor het aanbrengen van Fugalite®.

•

FUGALITE® BIO, de innovatieve anti-allergische kunsthars op
waterbasis met zijde-effect.

Garandeert de perfecte vulling van de voeg

Spons van cellulose

REINIGEN

Spons van natuurlijke cellulose met houder voor greep.

•
•

Grote reinigende werking
Blijft langer schoon

Schuurvilt

REINIGEN EN
SCHUREN

FUGALITE® INVISIBILE, vloeibaar glas voor het leggen en
voegen met fotocromatisch effect van glasmozaïeken.

REINIGINGSMIDDELEN EN REINIGER
®

Fuga-Wash Eco
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Eco-vriendelijk reinigingsmiddel voor toevoeging van
reinigingswater van Fugalite®.

•

Professionele
middelen voor de
perfecte reiniging
van gevoegde
oppervlakken.

•

Vergemakkelijkt de reiniging van tegels/
vloerbedekkingen
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Fuga-Soap Eco

®

3

Eco-vriendelijk reinigingsmiddel voor het verwijderen van
kringen van Fugalite®.

•
•

Ideaal voor de reiniging na het voegen
Geschikt voor alle oppervlakken
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Doeltreffende mechanische actie

Spons van schuimrubber
Spons van schuimrubber met fijne porie, met
houder voor greep.

•

FUGALITE® BIO PARQUET, specifiek voor het voegen met
houteffect van keramisch parket.
FUGALITE®, vloeibare keramiek om alle keramische
bekledingen doorlopend te voegen.

Wit schuurvilt met houder voor vilt en greep.

•

DE GEPATENTEERDE
LIJN WATERDICHTE EN
VLEKKENWERENDE VOEGMIDDELEN.
MKT-TEC code 11/2016 - Ref. GBR Data Report - 02/2016

SPONZEN EN ACCESSOIRES

Ideaal voor een extra-fijne afwerking

Fuga-Shock Eco

®
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Klaar voor gebruik, eco-vriendelijk reinigingsmiddel voor
de verwijdering van resten en kringen epoxyhars.

GLAD MAKEN

UW VERTROUWDE VERKOPER:

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

•
•

Zeer doeltreffend
Voor vloer en muur
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Professionele middelen voor de perfecte reiniging van oppervlakken gevoegd met Fugalite®

Reinigingskit

VOORBEREIDING

EERSTE PASSAGE

TWEEDE PASSAGE

DE VOLGENDE DAG
Bij hard geworden voegmiddel kunnen
eventuele sporen van vuil en kringen
verwijderd worden met Fuga-Soap Eco,
verdund volgens de hoeveelheid resten die
moeten verwijderd worden en volgens de
uithardingstijd van Fugalite®.
Geadviseerde dosering: 2-3 delen water 1
deel Fuga-Soap Eco de volgende dag; zuiver
na 3 dagen.
Verdeel het product op het te behandelen
oppervlak met behulp van schuurvilt, en
laat een dun en gelijkmatig vloeistoflaagje
achter. Laat Fuga-Soap Eco ongeveer
10-30 minuten inwerken.

Eerste reiniging met rubberen spaan
Zodra de voegen zijn opgevuld, moet het teveel aan voegmiddel, dat is
achtergebleven op de tegels, onmiddellijk verwijderd worden met behulp van een
rubberen spaan (door diagonaal te werk te gaan).

Reiniging met spons van cellulose
Voer de reiniging uit wanneer het voegmiddel nog vers is, met behulp van de spons van
cellulose die is bevochtigd met water uit bak ➀. Werk met rondgaande bewegingen
om het voegmiddel op de tegels weer vloeibaar te maken en de voegen af te werken.
Gebruik de spons om de emulsie te verwijderen die zich op de tegels heeft gevormd.
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Afwerking met spons van cellulose
Completeer de reiniging met behulp van de spons van cellulose bevochtigd met water
uit bak ➁, door diagonaal te werk te gaan op de tegels zodat de voegen niet worden
aangetast. De nog vochtige vloeren mogen minstens 12-24 uur niet belopen worden, om
ophopingen van vuilresten te vermijden.

DDERE
EEN GLA
R
O
O
V
E
OPTI AFWERKING

Gebruik de spons, een rubberen vloerwisser
of een vloeistofzuiger voor grote
oppervlakken om de reinigende oplossing te
verwijderen.
Spoel overvloedig na met schoon water.
Droog onmiddellijk met behulp van een
droge doek of een vloeistofzuiger, zonder dat
het restwater kan verdampen.

Dit moet nogmaals gedaan worden in geval van erg hardnekkig vuil.
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BUITENGEWONE REINIGING
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Toevoegen van Fuga-Wash Eco aan het reinigingswater
Geadviseerde dosering: 1 doseerdop in 5 liter water.
Gebruik de waterbak ➀ om de eerste passage voor de reiniging uit te voeren met
behulp van een spons van cellulose of schuurvilt, om het teveel aan voegmiddel
van de vloer te verwijderen. Voer met behulp van waterbak ➁ de tweede passage
uit om de definitieve reiniging te verkrijgen en het voegmiddel in de voeg glad
te maken. Vervang het reinigingswater regelmatig zodat het altijd schoon blijft.
Vervang de spons of het vilt als het geïmpregneerd is met het verwijderde product.

Reiniging met schuurvilt voor gestructureerde oppervlakken
Voor meer gestructureerde oppervlakken moet de reiniging uitgevoerd worden wanneer
het voegmiddel nog vers is, met behulp van een vilt dat is bevochtigd met water uit
bakje ➀.
Werk met rondgaande bewegingen om het voegmiddel op de tegels weer vloeibaar te
maken en de voegen af te werken.
Gebruik de spons om de emulsie te verwijderen die zich op de tegels heeft gevormd.

Afwerkingen met spons van schuimrubber voor een gladdere voeg
vervolledig de reiniging, om een gladde afwerking te verkrijgen, met behulp van de
spons van schuimrubber bevochtigd met water uit bak ➁, door diagonaal te werk te
gaan op de tegels zodat de voegen niet worden aangetast.

Wanneer het voegmiddel is uitgehard
(na minstens 7 dagen) kunnen resten en
kringen verwijderd worden met behulp
van Fuga-Shock Eco. Verdeel het product
zuiver op het te behandelen oppervlak met
behulp van schuurvilt. Laat Fuga-Shock
Eco ongeveer 3-5 minuten inwerken, en
voer daarna dezelfde handelingen van het
spoelen en het drogen uit die zijn aangeduid
voor de reiniging van de volgende dag.

