
ПРИЛОЖЕНИЕ
Kerapoxy Cleaner е почистващ препарат, използван за 
отстраняване на следи от епоксидна фугираща смес 
като Kerapoxy, Kerapoxy P, Kerapoxy Design и т.н. от 
керамични покрития и стъклени мозайки.
Основната цел е да се улесни отстраняването на 
остатъците от пръски след окончателното измиване 
с вода. Може да се използва за отстраняване на лек 
повърхностен филм от фугиращата смес, които може 
да е останал след нейното изсъхване т.е. на следващия 
ден.

Някои примери за приложение
•  Премахване на остатъци от епоксидни фугиращи 

смеси от повърхността на керамични и стъклени 
покрития.

•  Почистване на повърхността на плочки/мозайки 
фугирани с Kerapoxy, Kerapoxy, Kerapoxy P, 
Kerapoxy Design и т.н. след завършване на 
фугирането.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Kerapoxy Cleaner е концентриран течен почистващ 
препарат за епоксидни фугиращи смеси. Kerapoxy 
Cleaner се използва за премахване на остатъчен 
материал, петна и други следи от епоксидни фугиращи 
смеси, без да отделя опасни изпарения.
Ако се използва правилно, Kerapoxy Cleaner не 
уврежда нито повърхността на плочките/мозайката 
(проверете химическата устойчивост на почистваните 
повърхности) нито на запълнените фуги.

ПРЕПОРЪКИ
• Не използвайте върху полиран мрамор или камък.
• Не използвайте върху дърво.
•  Не използвайте върху пластмасови басейни от 

метакрилат.
•  Преди да използвате Kerapoxy Cleaner върху 

материали с неустановена устойчивост срещу 

химически въздействия, тествайте предварително 
продукта за да се уверите, че препарата не поврежда 
повърхността му.

•  Преди да използвате продукта, защитете всички 
повърхности, които могат да бъдат повредени при 
пряк контакт с него.

•  Не е подходящ за отстраняване на значителни 
наслоявания на епоксидна фугираща смес и за 
използване при напълно изсъхнал материал. 
Използвайте MAPEI Pulicol 2000.

НАЧИН НА ИЗПОЛЗВАНЕ
Нанесете Kerapoxy Cleaner върху повърхността, която 
трябва да се почисти или върху следите от фугиращ 
разтвор като оставите да престои в продължение 
на няколко минути. След това започнете да търкате 
повърхността с гъбичка Scotch-Brite® и изплакнете 
обилно с вода. Продуктът има особено ефективно 
действие върху пресен фугиращ разтвор. Ако 
почистването се извършва няколко часа след полагане 
на фугиращата смес, може да е необходимо да го 
остави да взаимодейства по-дълго (най-малко 15-20 
минути) или да повторите процедурата.

РАЗФАСОВКА
Kerapoxy Cleaner се предлага като спрей от 0.75 кг. и 
туби от по 5 кг.

СЪХРАНЕНИЕ
Kerapoxy Cleaner може да се съхранява до 24 месеца в 
оригиналната си, запечатани опаковка на хладно място.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ 
ПОДГОТОВКА И ИЗПОЛЗВАНЕ 
Kerapoxy Cleaner не се счита за опасен според 
настоящите стандарти и регламенти по отношение на 
класификацията на химичните смеси. Въпреки това 
се препоръчва използването на ръкавици, защитни 
очила и изпълнение на обичайните предпазни мерки 

Специален почистващ
разтвор за епоксидна
фугираща смес

КЛАСИФИКАЦИЯ СЪОБРАЗНО EN 12004
Keraset е нормално (1) лепило на циментова основа 
(С) от клас C1.

Conformity of Keraset is declared in ITT certificate  
n° 71230101.101 (SFV) issued by the Säurefliesner-
Vereinigung e.V. Grossburgwedel laboratory (Germany) 
and n° 25080231/Gi (TUM) issued by the  
Technische Universität München laboratory (Germany) 
and in certificates ITT n° 2008-B-2749/01 and  
2008-B-2749/04 issued by the MPA Dresden Institute 
(Germany).

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Продуктът се използва за лепене на керамични 
плочки и мозайка, еднократно печени и двойно 
печени плочки за подове, стени и тавани във 
вътрешни помещения и на открито.

Примери за приложение
Лепене на мозайка с хартиен гръб или мрежа, 
хигроскопични еднократно печени или двойно 
печени керамични плочки върху:

• Стандартни замазки или замазки на циментова 
основа;

• Обикновени или укрепени плаващи бетонни 
плочи, замазки на циментова основа, които са в 
достатъчно добро състояние и сухи.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Keraset е сив или бял прах, който се състои от 
цимент, специално селектиран пясък, синтетични 

Лепило на  
циментова основа за 
керамични плочки

смоли и специални добавки по формула, 
разработена в Лабораториите за проучвания и 
развитие на MAPEI.

При смесване на Keraset с вода се получава 
лесен за работа разтвор, който може да се полага 
вертикално без да провисва и без да позволява на 
плочките да се приплъзват.

Keraset се втвърдява без видимо свиване и става 
много устойчиво, прилепва плътно към всякакви 
традиционни материали, които се използват в 
строителството.

ПРЕПОРЪКИ
Да не се използва Keraset в следните случаи:

• върху дърво и дървени повърхности;

• при гипскартон и стени от лек бетон;

• върху метални, гумени, PVC повърхности и 
линолеум.

• За полагане на стъклена мозайка;

• За полагане на плочки, при които се изисква 
дебелина на слоя за лепене по-голяма от 5 мм;

• За плочки с голям размер;

• върху грундиран бетон или основи, подложени на 
голямо натоварване;
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при работа с химически продукти. За по-
подробна и пълна информация касаеща 
безопасна употреба на нашия продукт, 
моля да се консултирате с най-новата 
ни версия на информационния лист за 
безопасност.

ПРОДУКТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА 
УПОТРЕБА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Въпреки, че техническата информация 
и препоръките, съдържащи се в този 
информационен лист за продукта 
представят нашите най-задълбочени знания 
и опит, цялата информация посочена 
по-горе трябва, във всички случаи, да 
се приема само като ориентировъчна 
и подлежаща на потвърждение след 
продължително практическо приложение: 
поради тази причина, всеки, който 
възнамерява да използва продукта, трябва 
да се увери предварително, че продукта е 
подходящ за предвиденото приложение: 
във всеки случай, потребителят сам носи 
пълна отговорност за всички последствия, 
произтичащи от използването на продукта.
Моля прочетете последната версия на 
Информационния Лист за Безопасност 
наличен на нашия уеб сайт: www.mapei.com

ПРАВНА ЗАБЕЛЕЖКА
Съдържанието на този Лист с технически 
данни („ЛТД“) може да бъде копирано 
в друг свързан с проекта документ, но 
полученият вследствие документ не 
трябва да допълва или заменя изисквания 
съгласно ЛТД, действащ към момента 
на монтаж на продукта на МАПЕИ. За 
най-актуалните ЛТД и гаранционна 
информация посетете нашия уебсайт 
на адрес: www.mapei.com. ВСЯКАКВИ 
ПРОМЕНИ ВЪВ ФОРМУЛИРОВКАТА 
ИЛИ ИЗИСКВАНИЯТА, СЪДЪРЖАЩИ 
СЕ В ИЛИ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ТОЗИ 
ЛТД, ОБЕЗСИЛВАТ ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ 
ГАРАНЦИИ НА МАПЕИ.

Моля, направете справка с актуалната 
версия на Техническия информационен 
лист, който можете да намерите на нашия 
уебсайт -www.mapei.com

Напръскване с 
Kerapoxy Cleaner върху 
повърхността, изискваща 
почистване

Почистването с гъбичка 
Scotch-Brite®

Окончателно изплакване 
с гъба

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ (типични стойности)

ПРОДУКТОВА ИДЕНТИФИКАЦИЯ:
Консистенция: течно вещество

Цвят: прозрачно, сламено жълто вещество

Плътност (г/см3): 1.010

рН: 12.5

Съхранение: 24 месеца в оригиналната си опаковка при 
затворено състояние

Класификация за опасност в съот. с ЕО 
1999/45:

няма
Преди да използвате, прочетете раздел 
“Указания за безопасност при подготовка и 
използване” и информацията върху опаковката 
и информационния лист за безопасност

Митнически номер: 3506 91 00

ДАННИ ЗА ПОЛАГАНЕ при +23°C и 50% относителна влажност

Темп. диапазон на приложение: от +5°C до +35°C

Време на изчакване преди изплакване: от няколко минути при пресен разтвор, до 4 
часа при по-засъхнал разтвор
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КЛАСИФИКАЦИЯ СЪОБРАЗНО EN 12004
Keraset е нормално (1) лепило на циментова основа 
(С) от клас C1.

Conformity of Keraset is declared in ITT certificate  
n° 71230101.101 (SFV) issued by the Säurefliesner-
Vereinigung e.V. Grossburgwedel laboratory (Germany) 
and n° 25080231/Gi (TUM) issued by the  
Technische Universität München laboratory (Germany) 
and in certificates ITT n° 2008-B-2749/01 and  
2008-B-2749/04 issued by the MPA Dresden Institute 
(Germany).

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Продуктът се използва за лепене на керамични 
плочки и мозайка, еднократно печени и двойно 
печени плочки за подове, стени и тавани във 
вътрешни помещения и на открито.

Примери за приложение
Лепене на мозайка с хартиен гръб или мрежа, 
хигроскопични еднократно печени или двойно 
печени керамични плочки върху:

• Стандартни замазки или замазки на циментова 
основа;

• Обикновени или укрепени плаващи бетонни 
плочи, замазки на циментова основа, които са в 
достатъчно добро състояние и сухи.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Keraset е сив или бял прах, който се състои от 
цимент, специално селектиран пясък, синтетични 
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смоли и специални добавки по формула, 
разработена в Лабораториите за проучвания и 
развитие на MAPEI.

При смесване на Keraset с вода се получава 
лесен за работа разтвор, който може да се полага 
вертикално без да провисва и без да позволява на 
плочките да се приплъзват.

Keraset се втвърдява без видимо свиване и става 
много устойчиво, прилепва плътно към всякакви 
традиционни материали, които се използват в 
строителството.

ПРЕПОРЪКИ
Да не се използва Keraset в следните случаи:

• върху дърво и дървени повърхности;

• при гипскартон и стени от лек бетон;

• върху метални, гумени, PVC повърхности и 
линолеум.

• За полагане на стъклена мозайка;

• За полагане на плочки, при които се изисква 
дебелина на слоя за лепене по-голяма от 5 мм;

• За плочки с голям размер;

• върху грундиран бетон или основи, подложени на 
голямо натоварване;

[Ceramica] 108_keraset_bg (4) (15.04.2015 - 2ª Bozza)

   
 EN 12004 

 С
ЪО

ТВ
ЕТ

СВ
АЩ НА ЕВРОПЕЙСКАТА НОРМ

А

ЛЕПИЛА НА ЦИМЕНТОВА ОСНОВА ЗА КЕРАМИЧН
И П

ЛО
ЧК

И

Keraset

Keraset EN 12004

BUILDING THE FUTURE
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Почистване на повърхността 
на покритието след полагане

Всякаква допълнителна 
информация за продукта се 
предоставя при запитване 

или на адрес www.mapei.com


