
LEÍRÁS
Az UltraCare Keranet Easy olyan beltéri és kültéri 
felületek tisztításához használható, amelyeket 
cementkötésű fugázóhabarccsal fugáztak, és 
használható bármely saválló anyagon, mint pl. porcelán, 
kerámia, üvegmozaik, klinkerlapok, terrakotta és saválló 
természetes kő.

TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK
Az UltraCare Keranet Easy egy egyszerű és 
használatra kész termék, amely időt takarít meg, mivel 
közvetlenül a fugázás után is használható. Alkalmas 
porcelán, kerámia, üvegmozaikok, klinkerlapok, 
terrakotta és saválló természetes kő felületeken. Nagy 
formátumú burkolólapok fektetésekor tökéletes a friss 
cementkötésű habarcsmaradványok eltávolításához. 
Alkalmas burkolatfektetés előtt a lapok hátoldalának 
tisztításához, különösen nagy formátumú lapok esetén.

TERMÉK INFORMÁCIÓ
Az UltraCare Keranet Easy egy folyékony savas 
tisztítószer 3%-os vizes oldatban; a termék 
felhasználásra kész és nem szükséges hígítani.
Az UltraCare Keranet Easy speciális szerves sav alapú 
tisztítószer, melynek előnye, hogy ugyanolyan hatásos 
a cementhabarcs maradványokkal és sókivirágzással 
szemben, mint a sokkal erősebb savak (sósav/kloridok, 
kénsav, stb.) anélkül, hogy ez utóbbihoz hasonlóan 
nagyon veszélyes mérgező gázokat fejlesztene. 
Javasoljuk, hogy minden esetben csak jól szellőző 
helyiségben dolgozzon.
Az UltraCare Keranet Easy megfelelően alkalmazva 
nem károsítja a fugázóhabarcsot még színes 
fugázóanyag esetén sem.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Ha azonnal a cementkötésű fugázás után használja, 
várjon, amíg a fugázó elveszíti plasztikusságát 
és áttetszővé válik (a várakozási idő a felhasznált 
fugázóhabarcs típusától függ), majd permetezze az 
UltraCare Keranet Easy-t egyenletesen a tisztítandó 
felületre, hagyja hatni 1-2 percig, majd folytassa a 
tisztítást először nedves cellulóz szivaccsal (MAPEI 
szivacs típus) a fugahézagok irányához képest átlósan 
dolgozva. A szivacsot gyakran öblítse két különböző 
vizes edényt használva, az egyiket a felesleges habarcs 
eltávolításához a szivacsról, a másikat a szivacs 
öblítéséhez.
Kissé megkötött habarcsmaradványokra permetezze 
az UltraCare Keranet Easy-t megfelelő távolságból 
egyenletesen a teljes felületre, egy kezelhető méretű 
területen dolgozzon, és hagyja hatni néhány percig. 
Ezután törölje át a felületet nedves cellulóz szivaccsal  
a fent leírtak szerint.
Az UltraCare Keranet Easy kis mennyiségű 
maradványok eltávolításához használható megkötött 
fugázóhabarcsokon, egyéb esetben használja az 
UltraCare Keranet-et a vonatkozó Termékismertetőben 
leírtak szerint.

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK
• Soha ne használja az UltraCare Keranet Easy-t 

márványon vagy meszes természetes köveken.

• Ne használja az UltraCare Keranet Easy-t nem 
saválló mázas kerámia burkolólapokon vagy 
zománcozott kádakon.

Felhasználásra kész savas tisztítószer a fugázás utáni 
cementkötésű maradványok eltávolítására. Eltávolítja 
a burkolt felületen található cementes, meszes és 
sókivirágzás maradványokat. Alkalmas a porcelán 
burkolólapok hátoldalának tisztításához is
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• Az UltraCare Keranet Easy használatakor 
viseljen gumikesztyűt és védőszemüveget, 
fordítson figyelmet a bőrre vagy ruhára 
fröccsenő termékre.

• Használat előtt győződjön meg róla, hogy 
a tisztítandó felületek savállók. Javasoljuk, 
hogy kétséges esetben végezzen előzetes 
tesztet.

• Ne hagyja az UltraCare Keranet Easy-t 
túl sokáig hatni a felületen és öblítse át a 
termék maradványainak eltávolításához; 
elszínezheti a fugázót.

• Az UltraCare Keranet Easy nem károsítja 
a fém vagy galvanizált felületeket; a 
piacon kapható anyagok sokféleségére 
való tekintettel azonban mindig előzetes 
vizsgálat ajánlott.

ANYAGSZÜKSÉGLET
Az igények szerint a szennyeződés 
mértékétől és típusától, valamint a kezelt 
felülettől függően változhat.

KISZERELÉS
Az UltraCare Keranet Easy 750 ml-es 
szórófejes palackokban kapható.

TÁROLÁS
Az UltraCare Keranet Easy 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 projektdokumentu-
mokhoz, 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.
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MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)

TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK

Állag: folyadék

Szín: átlátszó

Sűrűség: 1,00 g/cm³

pH: 1,4

Bedolgozási hőmérséklettartomány: 0°C-tól +40°C-ig

Várakozási idő leöblítés előtt: 5 perc

A JÖVŐT ÉPÍTJÜK
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A termékre vonatkozó referenciák 
kérésre rendelkezésre állnak, 

illetve a www.mapei.hu 
weboldalon hozzáférhetők.


