
KÄYTTÖKOHTEET
Kerapoxy Cleaner on puhdistusaine tarkoitettu epok-
sisaumausmassajäämien, kuten Kerapoxy, Kerapoxy 
P, Kerapoxy Design jne, poistamiseen keraamisista- ja 
lasimosaiikkipäällysteistä.

Tarkoituksena on helpottaa jäämien poistamista saumaus-
työn viimeisen vesipesun jälkeen. Tuote soveltuu myös 
vähäisen epoksihunnun poistamiseen esim. saumaustyötä 
seuraavana päivänä.

Käyttösovelluksia
• Epoksisaumausmassajäämien poistaminen keraamisista-  
   ja lasimosaiikkipäällysteistä.

• Kerapoxy-, Kerapoxy P-, Kerapoxy Design -saumattu 
   jen laatta/mosaiikkipintojen loppupuhdistus saumaustyön  
   yhteydessä.

 
TEKNISET OMINAISUUDET
Kerapoxy Cleaner on tiivistetty, nestemäinen puhdistusaine 
epoksisaumausmassajäämien poistamiseen.

Kerapoxy Cleaner -puhdistusainetta käytetään pois-
tamaan epoksisaumausmassajäämiä ja -tahroja ilman 
haitallisia höyryjä.

Käytettynä ohjeensa mukaisesti Kerapoxy Cleaner ei 
vahingoita laatta/mosaiikkipintaa (varmistu puhdistettavan 
pinnan kemikaalinkestävyydestä) eikä saumoja.

 

SUOSITUKSIA 
• Älä käytä kiillotetulle marmorille tai kivelle. 
• Älä käytä puupinnoille. 
• Älä käytä metakrylaattipinnoille. 
• Epäselvissä tapauksissa tulee etukäteen varmistua  
   Kerapoxy Cleaner -puhdistusaineen soveltuvuudesta.
• Arat pinnat tulee suojata ennen Kerapoxy Cleaner- 
   puhdistusaineen käyttöä.
• Ei sovellu runsaiden, ja täysin kovettuneiden epok 
   sisaumausmassajäämien poistamiseen. Käytä MAPEI  
   Pulicol 2000.

KÄYTTÖSOVELLUS
Suihkuta Kerapoxy Cleaner -puhdistusaine puhdistet-
tavalla pinnalle, tai jäämien päälle ja jätä vaikuttamaan 
muutamaksi minuutiksi. Hankaa pintaa Scotch-Brite®-
sienellä ja huuhdo runsaalla vedellä. Puhdistusaine on 
erittäin tehokas tuoreille jäämille. Puhdistuksen tapahtu-
essa muutama tunti saumauksen jälkeen voi olla tarpeen 
antaa puhdistusaineen vaikuttaa pidemmän ajan (väh. 
15 - 20 min.), tai toistaa toimenpide.

PAKKAUS
Kerapoxy Cleaner toimitetaan 0.75 kg suihkepullossa 
ja 5 kg astioissa.

VARASTOINTI
24 kk avaamattomassa alkuperäispakkauksessa viileäs-
sä paikassa.
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KÄYTTÖTURVALLISUUS
Kerapoxy Cleaner ei ole käyttäjälleen vaaral-
linen. On suositeltavaa käyttää silmäsuojaimia 
ja suojakäsineitä ja noudattaa tavanomaisia 
varotoimenpiteitä käsiteltäessä rakennuskemian 
tuotteita. 
Käyttöturvallisuustiedote on saatavana pyyn-
nöstä.

AMMATTIKÄYTTÖÖN

VAROITUS
Vaikka tekniset yksityiskohdat ja suositukset, 
jotka liittyvät tähän tuotekuvaukseen, perustuvat 
parhaaseen tietoomme ja kokemukseemme, on 

Tuotekuvaus:             Neste 

Väri:              Kirkas, oljenkellertävä

 
Tiheys (g/cm3):             1,010

 
pH:              12,5

 
Varastointi:             12 kk avaamattomassa alkuperäispakkauksessa

 
Terveydelle vaarallista (EC 1999/45):           Ei ole. Lisätietoja pakkauksessa ja 

              käyttöturvallsuus-tiedotteessa

 
Tulliluokka:             3506 91 00

 
KÄYTTÖSOVELLUS (+23C, 50% R.H.) 

 
Käyttölämpötila:             +5C……..+35C 

Odotusaika ennen puhdistamista:           Tuore saumaus muutama minuutti,  
              pinttyneet jäämät jopa 4 h.
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yllämainittu tieto otettava kaikissa tapauksissa 
suuntaa-antavana.
Ennen käyttöä on varmistuttava siitä, että tuote 
sopii ajateltuun käyttökohteeseen. Vastoin 
tuotekortin ohjeita käytettäessä käyttäjä on 
yksin vastuussa tuotteen käytöstä aiheutuneista 
seuraamuksista.

Kaikki tuotteeseen liitty-
vät referenssit ovat saa-

tavissa pyydettäessä sekä 
osoitteista www.mapei.fi 

ja www.mapei.com

Kerapoxy Cleaner-
puhdistusaineen 
suihkutus puhdis-
tettavalla pinnalle.

Puhdistus Scotch-
Brite®-sienellä.

Loppupuhdistus 
sienellä.

Kerapoxy Cleaner-
puhdistusaineen suih-
kutus pystypinnalle.

Maahantuonti ja
tekninen neuvonta: 
Heikki Haru Oy
Mestarintie 5, Vantaa
puh. (09) 8780 341
www.heikkiharu.fi
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