Κιτ Καθαρισμού

Σπατουλαδόρος

ΕΦΑΡΜΟΓΉ

FUGALITE®, υγρή πορσελάνη για την αρμολόγηση με
συνέχιση όλων των επενδύσεων από κεραμικά υλικά.

Λαστιχένιος σπατουλαδόρος για την εφαρμογή του Fugalite®.

•

Εγγυάται το τέλειο γέμισμα του αρμού

Σφουγγάρι κυτταρίνης

ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ

FUGALITE® INVISIBILE, υγρό γυαλί για την τοποθέτηση και
την αρμολόγηση με φωτοχρωματικό αποτέλεσμα της
υαλοψηφίδας.
FUGALITE® BIO PARQUET, ειδικό για την αρμολόγηση με
απομίμηση ξύλου των κεραμικών πλακιδίων τύπου ξύλου.

Σφουγγάρι από φυσική κυτταρίνη με βάση για λαβή.

•
•

Η ΣΕΙΡΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ
ΣΤΗΝ ΚΗΛΙΔΩΣΗ ΑΡΜΟΣΤΟΚΩΝ ΜΕ
ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ.

Υψηλή καθαριστική δράση
Παραμένει καθαρό για περισσότερο χρόνο

Τσόχα καθαρισμού

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΤΡΙΨΙΜΟ

Λευκή τσόχα καθαρισμού με βάση για τσόχα
και λαβή.

•

Αποτελεσματική μηχανική δράση

•

Fuga-Wash Eco
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Απορρυπαντικό φιλικό προς το περιβάλλον για την
προσθήκη στο νερό καθαρισμού του Fugalite®.

•
•

Επαγγελματικά
εργαλεία για τον
τέλειο καθαρισμό των
επιφανειών που έχουν
αρμολογηθεί.

Διευκολύνει τον καθαρισμό των επενδύσεων
Δ Υ
Διατηρεί το σφουγγάρι πιο καθαρό
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Fuga-Soap Eco

®
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Απορρυπαντικό φιλικό προς το περιβάλλον για τον
καθαρισμό των λεκέδων του Fugalite®.

•
•

Ιδανικό για τον καθαρισμό μετά από την
τοποθέτηση
Δ Υ Ν Α
Κατάλληλο για όλες τις επιφάνειες
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Fuga-Shock Eco

Σφουγγάρι από αφρώδες καουτσούκ
Αφρώδες λαστιχένιο σφουγγάρι με μικρό πορώδες,
με βάση για λαβή.

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ
®
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ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

®
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Καθαριστικό φιλικό προς το περιβάλλον, έτοιμο προς
χρήση για την αφαίρεση των υπολειμμάτων και των
λεκέδων των εποξειδικών ρητινών.

ΛΕΙΑΝΣΗ

ΤΟ ΚΑΤΆΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΎΕΣΑΙ:

Ιδανικό για μία πολύ λεία τελική επιφάνεια

KERAKOLL ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.
1ο Χλμ. Σχηματαρίου-Αυλίδας
Θέση Ρουθούνια - 32009 ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ-ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΕΛΛΑΔΑ
Tel +30 22620 49700 Fax +30 22620 58788
e-mail: info@kerakollhellas.gr www.kerakoll.com

•
•

Μεγάλη αποτελεσματικότητα
Δάπεδα και τοίχοι

Δ

Υ

Ν

Α

Μ

Η

Κιτ Καθαρισμού

Επαγγελματικά εργαλεία για τον τέλειο καθαρισμό των επιφανειών που έχουν αρμολογηθεί με Fugalite®

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

ΠΡΩΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΕΡΑΣΜΑ

ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ
Όταν ο αρμόστοκος έχει σκληρύνει, ίχνη
βρωμιάς και λεκέδες μπορούν να αφαιρεθούν
με το Fuga-Soap Eco, αραιωμένο ανάλογα
με τις ποσότητες των υπολειμμάτων που
πρόκειται να αφαιρεθούν και ανάλογα με
τους χρόνους ωρίμανσης του Fugalite®.
Προτεινόμενη δοσολογία: 2 – 3 μέρη
νερού προς 1 μέρος Fuga-Soap Eco την
επόμενη μέρα, αδιάλυτο μετά από 3 ημέρες.

Πρώτος καθαρισμός με λαστιχένιο σπατουλαδόρο
Μόλις ολοκληρωθεί το γέμισμα των αρμών, απομακρύνετε αμέσως με τον
λαστιχένιο σπατουλαδόρο (εργαζόμενοι με διαγώνια φορά) την περίσσεια
αρμόστοκου που παρέμεινε πάνω στα πλακίδια.

Καθαρισμός με σφουγγάρι από κυτταρίνη
Πραγματοποιήστε τον καθαρισμό όσο ο αρμόστοκος είναι ακόμη νωπός, χρησιμοποιώντας
σφουγγάρι από κυτταρίνη βρεγμένο με το νερό της λεκάνης ➀. Εργαστείτε με κυκλική
φορά για να ξαναμαλακώσετε τον αρμόστοκο πάνω στα πλακίδια και να λειάνετε τον
αρμό. Μαζέψτε με το σφουγγάρι το γαλάκτωμα που σχηματίστηκε πάνω στα πλακίδια.
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Φινίρισμα με σφουγγάρι από κυτταρίνη
Ολοκληρώστε τον καθαρισμό με το σφουγγάρι από κυτταρίνη βρεγμένο με το νερό της λεκάνης
➁, εργαζόμενοι με διαγώνια φορά προς τα πλακίδια για να αποφύγετε το σκάψιμο των αρμών.
Μην πατάτε επάνω στα δάπεδα που είναι ακόμη υγρά για τουλάχιστον 12 – 24 ώρες, για να
αποφύγετε το λέρωμα της επιφάνειας. Μην καλύπτετε τις επιφάνειες με χαρτόνι μετά από την
αρμολόγηση.
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Απλώστε το προϊόν στην επιφάνεια που
πρόκειται να καθαριστεί χρησιμοποιώντας
την τσόχα καθαρισμού, αφήνοντας ένα λεπτό
και ομοιόμορφο στρώμα υγρού. Αφήστε το
Fuga-Soap Eco να δράσει για περίπου
10 – 30 λεπτά.
Μαζέψτε το διάλυμα καθαριστικού με το
σφουγγάρι, με λαστιχένιο καθαριστήρα
τζαμιών ή με ηλεκτρική σκούπα για υγρά για
μεγάλες επιφάνειες.
Ξεπλύνετε με άφθονο καθαρό νερό.
Στεγνώστε αμέσως μετά με στεγνό πανί ή
με ηλεκτρική σκούπα για υγρά, χωρίς να
αφήσετε να εξατμιστεί το απομένων νερό.

Σε περίπτωση πολύ επίμονου ρύπου επαναλάβετε τη διαδικασία. Δοκιμάστε τα
καθαριστικά στην επιφάνεια σε κάποιο σημείο που δε φαίνεται, πριν ξεκινήσετε.
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ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
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Προσθήκη Fuga-Wash Eco στο νερό καθαρισμού
Προτεινόμενη δοσολογία: 1 δοσομετρικό καπάκι σε κάθε 5 λίτρα νερού. Χρησιμοποιήστε τη
λεκάνη ➀ για να πραγματοποιήσετε το πρώτο πέρασμα καθαρισμού με σφουγγάρι από
κυτταρίνη ή με τσόχα καθαρισμού, αφαιρώντας την περίσσεια αρμόστοκου από το δάπεδο.
Πραγματοποιήστε με τη λεκάνη ➁ το δεύτερο πέρασμα του τελικού καθαρισμού, λειαίνοντας
τον αρμόστοκο στον αρμό. Αλλάζετε συχνά το νερό καθαρισμού, διατηρώντας το πάντα καθαρό.
Αντικαταστήστε το σφουγγάρι ή την τσόχα καθαρισμού, όταν έχουν στομώσει από το προϊόν.

Καθαρισμός με τσόχα καθαρισμού για ανάγλυφες επιφάνειες
Για πιο ανάγλυφες επιφάνειες, πραγματοποιήστε τον καθαρισμό όσο ο αρμόστοκος είναι
ακόμη νωπός με το νερό της λεκάνης ➀.
Εργαστείτε με κυκλική φορά για να ξαναμαλακώσετε τον αρμόστοκο πάνω στα πλακίδια
και να λειάνετε τον αρμό.
Μαζέψτε με το σφουγγάρι το γαλάκτωμα που σχηματίστηκε πάνω στα πλακίδια.

Φινίρισμα με σφουγγάρι από αφρώδες καουτσούκ, για έναν πιο λείο αρμό
Για ένα λείο φινίρισμα, ολοκληρώστε τον καθαρισμό με ένα αφρώδες λαστιχένιο
σφουγγάρι με το νερό της λεκάνης ➁, εργαζόμενοι με διαγώνια φορά προς τα πλακίδια
για να αποφύγετε το σκάψιμο των αρμών.

Όταν ο αρμόστοκος έχει σκληρύνει (μετά από
τουλάχιστον 7 ημέρες), υπολείμματα και λεκέδες
μπορούν να αφαιρεθούν με το
Fuga-Shock Eco. Απλώστε το προϊόν αδιάλυτο
στην επιφάνεια που πρόκειται να καθαριστεί
χρησιμοποιώντας την τσόχα καθαρισμού. Αφήστε το
Fuga-Shock Eco να δράσει για περίπου 3 – 5 λεπτά
και στη συνέχεια πραγματοποιήστε τις ίδιες εργασίες
ξεπλύματος και στεγνώματος που υποδεικνύονται
στον καθαρισμό της επόμενης μέρας.

