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Nagy viszkozitású tisztítószer epoxi maradványok
eltávolításához. Viszkozitásának köszönhetően
ideális falakon történő alkalmazásra

LEÍRÁS
Az UltraCare Epoxy Off Gel egy sűrű állagú tisztítószer
epoxi maradványok, mint pl. Kerapoxy, Kerapoxy CQ,
Kerapoxy Easy Design, stb. eltávolításához kerámia
vagy üvegmozaik felületekről.
TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK
Az UltraCare Epoxy Off Gel könnyedén eltávolítja
az epoxi habarcs maradványokat és alkalmas nem
nedvszívó anyagokon történő használatra, mint pl. gres,
mázas kerámia és üveg felületek.
TERMÉK INFORMÁCIÓ
Az UltraCare Epoxy Off Gel egy felhasználásra kész
gél koncentrátum. Eltávolít bármely maradványt, foltot
vagy epoxi habarcs fátylat káros anyagok kibocsátása
nélkül.
Az UltraCare Epoxy Off Gel megfelelő használata
esetén nem károsítja sem az üveg, sem a kerámia
burkolatok vagy fugázóhabarcsok felületét.
Viszkozitásának köszönhetően ideális függőleges
felületeken történő használatra.
FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK
• Ne használja a terméket polírozott márványon vagy
polírozott természetes kő felületen.
• Ne használja fára.
• Ne használja metakrilát kádakra.
• Az UltraCare Epoxy Off Gel olyan anyagokon való
használata előtt, amelyek felületi szilárdsága nem
ismert, végezzen előzetes tesztet annak ellenőrzésére,
hogy a felületet nem károsítja-e.

• Használat előtt védjen meg minden felületet,
amely károsodhat a termék közvetlen érintkezésbe
kerülésével.
• Az UltraCare Epoxy Off Gel nem károsítja a fém vagy
galvanizált felületeket; azonban a piacon kapható
anyagok sokféleségére való tekintettel mindig
előzetes vizsgálat ajánlott.
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Használat előtt rázza fel jól a terméket. A termék
felhasználásra kész és nem szükséges hígítani. Hordja
fel az UltraCare Epoxy Off Gel-t a tisztítandó felületre
ecsettel vagy hengerrel, majd hagyja hatni néhány
percig (kb. 15-20 perc a szennyeződés mértékétől
függően). Dörzsölje át a felületet egy Scotch-Brite®
tisztítófilccel, majd öblítse le alaposan bő, tiszta vízzel.
Frissen felhordott fugázón nagyon hatékony; már
megkötött epoxi maradványok vagy különösen makacs
szennyeződések tisztítása esetén előfordulhat, hogy
hosszabb ideig kell hatni hagyni (legfeljebb 30 perc)
vagy meg kell ismételni a tisztítási ciklust.
Padlón történő alkalmazásnál egytárcsás tisztítógép
használata is lehetséges.
ANYAGSZÜKSÉGLET
1 liter UltraCare Epoxy Off Gel-lel legfeljebb 15 m²
felület tisztítható meg.
Az anyagszükséglet a kezelt felülettől és a
szennyeződés mértékétől függően változhat.
KISZERELÉS
Az UltraCare Epoxy Off Gel 1 literes kiszerelésben
kapható.
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MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)

Állag:

folyadék

Szín:

opálos

Sűrűség:

1,10 g/cm³

pH:

9

Bedolgozási hőmérséklettartomány:

0°C-tól +40°C-ig

Várakozási idő leöblítés előtt:

5 perc

TÁROLÁS
Az UltraCare Epoxy Off Gel 24 hónapig
tárolható eredeti, bontatlan csomagolásban.
AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS A BEDOLGOZÁS
SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI
ELŐÍRÁSOK
Termékünk biztonságos használatára
vonatkozó utasításokat az érvényes
Biztonsági adatlap tartalmaz, amely letölthető
a www.mapei.hu honlapról.
SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT
TERMÉK.
FIGYELMEZTETÉS
Habár az ezen termékismertetőben megadott
műszaki adatok és javaslatok legjobb
tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak,
a fenti információkat minden esetben
csak tájékoztató jellegűnek kell tekinteni
és hosszútávú gyakorlati alkalmazás után
meg kell erősíteni; emiatt mindenkinek, aki
a terméket használni kívánja, előzetesen
meg kell győződnie arról, hogy megfelelő-e
a tervezett alkalmazásra. Minden esetben
egyedül a felhasználó tartozik teljes
felelősséggel a termék használatából eredő
következményekért.

Kérjük olvassa el a termék Műszaki
adatlapjának aktuális verzióját, ami
beszerezhető weboldalunkról:
www.mapei.hu
JOGI NYILATKOZAT
A jelen Műszaki Adatlap („TDS”) másolható
és hozzáadható egyéb projektdokumentumokhoz, de az így létrehozott dokumentum
nem egészítheti ki vagy helyettesítheti a
hatályos TDS követelményeit a MAPEI
termék beépítésének időpontjában.
A legfrissebb TDS dokumentumok letölthető
a www.mapei.hu honlapon.
A MAPEI SEMMILYEN FELELŐSSÉGET
NEM VÁLLAL A JELEN TDS SZÖVEGÉNEK,
AZ ABBAN SZEREPLŐ VAGY ABBÓL
EREDŐ KÖVETELMÉNYEKNEK BÁRMELY
MÓDOSÍTÁSA ESETÉN.

Az itt közzétett szövegek, fényképek és illusztrációk bármilyen
felhasználása tilos, és eljárást von maga után

TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK

A termékre vonatkozó
referenciák kérésre
rendelkezésre állnak, illetve
a www.mapei.hu weboldalon
hozzáférhetők.
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A JÖVŐT ÉPÍTJÜK

