Čistící Sada

Profesionální nářadí
k dokonalému čištění
spárovaných povrchů.

DETERGENTY a ODSTRAŇOVÁNÍ

HOUBY a PŘÍSLUŠENSTVÍ
®

Fuga-Wash Eco

Rating

3

Eko-kompatibilní detergent přidávaný do vody
na mytí Fugalite®.

•
•

Usnadňuje čištění dlaždic
Udržuje čistou houbu

•
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Zaručuje dokonalé vyplnění spár

A

Celulózová houba
®

Rating

Eko-kompatibilní detergent na odstranění lesklých zbytků
Fugalite®.
Ideální pro omytí po nanesení
Vhodný pro všechny povrchy

APLIKACE

Gumové hladítko k nanášení Fugalite®.

Fuga-Soap Eco
•
•

Špachtle
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Přírodní celulózová houba s upevněním k držáku.

•
•

Vysoká mycí schopnost
Zůstává déle čistá

Brusná plsť

A

ČIŠTĚNÍ

MYTÍ A
BROUŠENÍ

Bílá brusná plsť s upevněním k držáku.

Fuga-Shock Eco

®

Rating

Eko-kompatibilní, připravený k použití prostředek pro mytí
lesklých zbytků po epoxidové spárovací hmotě.

•
•

Vysoká účinnost
Podlahy a stěny
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•

Efektivní mechanické opracování
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Houba z pěnové gumy
L

A

VYHLAZOVÁNÍ

Jemně pórovitá houba z pěnové gumy s upevněním
k držáku.

•

Ideální pro dosažení superhladkého povrchu

Mini Roller
Vanička pro mytí cementových a epoxidových
spár, vybavená válečky pro oplach houbičky
a roštěm pro vyplachování zbytků spárovací
hmoty. S držákem a kolečky pro usnadnění
přepravy.

•

Snadná na údržbu a trvalá

MYTÍ

Čistící Sada

PŘÍPRAVA

PRVNÍ FÁZE MYTÍ

První čištění gumovým hladítkem
Po ukončení vyplňování spár je třeba neprodleně odstranit přebytky spárovací
hmoty z kachliček, gumové hladítko používat v šikmém směru ke kachličkám.

Mytí celulózovou houbou
Mytí provést v okamžiku, kdy je spára ještě čerstvá, použit celulózovou houbičku
navlhčenou vodou z vaničky ➀. Krouživými pohyby emulgujte spáru na obkladu či
dlažbě a vyhlaďte spárovací hmotu. Setřete houbičkou emulzi, která se utvořila na
povrchu obkladu nebo dlažby.
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Obohacení mycí vody prostředkem Fuga-Wash Eco
Doporučené dávkování: 1 víčko na 5 litrů vody.
Za použití vaničky ➀ proveďte první fázi mytí - pomocí celulózové houbičky nebo
brusné plstě odstraňte přebytečnou spárovací hmotu z povrchu.
Za použití vaničky ➁ proveďte druhou fázi konečného mytí - vyhlaďte spárovací
hmotu bez jejího vybírání ze spár. Často měňte mycí vodu tak, aby byla vždy čistá.
Vyměňte houbičku nebo plsť, pokud jsou zaneseny výrobkem.

Mytí abrazivní plsti pro dosažení povrchu se strukturou
Pro dosažení finálního povrchu se strukturou provést omytí v okamžiku, kdy je spára ještě
stále čerstvá, použít abrazivní plsť navlhčený vodou z vaničky ➀.
Krouživými pohyby emulgujte spáru na obkladu či dlažbě a vyhlaďte spárovací hmotu.
Setřete houbičkou emulzi, která se utvořila na povrchu obkladu nebo dlažby.

Profesionílní nástroje pro přesné mytí vyspárovaných ploch Fugalite®

DRUHÁ FÁZE MYTÍ

DALŠÍHO DNE
Ze stvrdlé spáry je možné špínu a lesklé
stopy odstranit pomocí Fuga-Soap Eco
rozředěného s ohledem na množství zbytků
k odstranění a míry dozrávání Fugalite®.
Doporučené dávkování: 2 - 3 díly vody
a 1 díl Fuga-Soap Eco následujícího dne;
neředěné použít po minimálně 3 dnech.
Pomocí brusné plstě naneste výrobek na
ošetřovaný povrch a ponechejte tenký a
jednorodý tekutý povlak. Nechte působit
Fuga-Soap Eco na přibližně 10/30
minut.

Dohlazování celulózovou houbou
Ukončit myti celulózovou houbou navlhčenou vodou z vaničky ➁, tahy dělat šikmo ke
kachličkám, což znemožní prohloubení spár.
Nechoďte po vlhkých podlahách po dobu alespoň 12 - 24 hodin, abyste zamezili jejich
ušpinění.
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Mycí prostředek setřete houbičkou nebo
gumovou lištou, příp. vysajte vysavačem pro
mokré vysávání v případě velkých ploch.
Vydatně opláchněte čistou vodou.

Ihned vysušte suchým hadříkem nebo
vysavačem pro mokré vysávání tak, aby
nedošlo ke spontánnímu odpaření zbytků
vody.

V případě hrubých nesnadno odstranitelných nečistot je třeba operaci zopakovat.

MYTÍ V MIMOŘÁDNÝCH PŘÍPADECH
Dohlazování houbou z pěnové gumy pro dosažení hladších spár
Pro dosažení hladkého vzhledu, ukončit práci houbou z gumové pěny a vodou z vaničky
➁, tahy dělat šikmo ke kachličkám, což znemožní prohloubení spár.

Zbytky a lesklé stopy z vytvrzené spáry (po
uplynutí alespoň 7 dnů) lze odstranit pomocí
Fuga-Shock Eco.
Pomocí brusné plstě naneste neředěný
výrobek na ošetřovaný povrch. Ponechat
Fuga-Shock Eco cca. 3 - 5 minut působit,
následně provést stejné postupy oplachování
a sušení, jaké jsou doporučené pro mytí
následujícího dne.
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PATENTOVANÁ ŘADA
NEPROPUSTNÝCH A ZAŠPINĚNÍ
ODOLNÝCH SPÁROVACÍCH HMOT.

FUGALITE® tekutý keramický materiál na stejnoměrné
spárování všech keramických obkladů a dlažeb.
FUGALITE® BIO inovativní, hypoalergický prýskyřičná
spárovací hmota s hedvábnou úpravou, na vodní bázi.
FUGALITE® BIO PARQUET pro tmelení keramických parket s
efektem dřeva.
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