
OBLASTI POUŽITÍ
Kerapoxy Cleaner je čisticí prostředek k odstranění 
zbytků epoxidových spárovacích hmot jako je 
Kerapoxy, Kerapoxy P, Kerapoxy Design, atd. 
 z povrchu keramických obkladů, dlažeb a mozaik  
a skleněné mozaiky.

Hlavním účelem je usnadnit odstranění zbytků hmoty 
po konečném umytí vodou. Lze použít také k odstranění 
světlého závoje, který může zůstat na povrchu po 
vyschnutí spárovací hmot, např. následující den.

Některé příklady použití
•	Odstranění zbytků epoxidových spárovacích hmot 

z povrchu keramických obkladů, dlažeb a mozaik a 
skleněné mozaiky.

•	Dočištění povrchu keramických obkladů, dlažeb a 
mozaik spárovaných výrobky Kerapoxy, Kerapoxy P, 
Kerapoxy Design, atd. po spárování.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI
Kerapoxy Cleaner je koncentrovaný tekutý čisticí 
prostředek na epoxidové spárovací hmoty. Kerapoxy 
Cleaner  se používá k odstranění zbytků, skvrn a stop 
od epoxidových spárovacích hmot, aniž by vylučoval 
nebezpečné výpary.

Při správném použití Kerapoxy Cleaner nezpůsobuje 
poškození standardních obkladových prvků (předem 
ověřte jejich chemickou odolnost) ani vyplněných spár.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
•	Nepoužívejte na mramor nebo přírodní kámen.

•	Nepoužívejte na dřevo.

•	Nepoužívejte na bazénové vany z metakrylátu.

•	Před použitím výrobku Kerapoxy Cleaner na 
materiálech, u kterých neznáte chemickou odolnost 
povrchu, proveďte předem zkoušku, abyste zjistili, 
zda výrobek povrch nepoškodí.

•	Před použitím výrobku přikryjte všechny přilehlé 
povrchy, které by mohly být při kontaktu s výrobkem 
poškozeny.

•	Výrobek je nevhodný k odstraňování větších vrstev 
epoxidových spárovacích hmot. Použijte výrobek 
MAPEI Pulicol 2000. Také v tomto případě ověřte 
předem odolnost obkladových a přilehlých prvků.

ZPŮSOB POUŽITÍ
Naneste Kerapoxy Cleaner na povrch určený k čištění 
nebo na zbytky spárovací hmoty nebo povrchový 
“závoj” a nechte několik minut působit. Poté povrch 
odrhněte hrubou houbou Scotch-Brite® a následně 
důkladně umyjte vodou. Výrobek je zvláště účinný na 
spárovací hmotu v čerstvém stavu. Pokud se čištění 
provádí několik hodin po aplikaci spárovací hmoty,  
je nezbytné nechat výrobek působit déle (nejméně 
15-20 minut) nebo čištění několikrát opakovat.

BALENÍ
Kerapoxy Cleaner je k dispozici jako rozprašovač 
0,75 kg a v kanystrech 5 kg.

SKLADOVÁNÍ
Kerapoxy Cleaner lze skladovat až 24 měsíců  

Speciální čisticí 
přípravek na odstranění 
zbytků epoxidových 
spárovacích hmot
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v původním uzavřeném obalu a v chladném 
prostředí.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO 
PŘÍPRAVU A POUŽITÍ NA STAVBĚ
Kerapoxy Cleaner je žíravý a může způsobit 
popáleniny. V průběhu aplikace doporučujeme 
používat ochranné rukavice a brýle a 
dodržovat obvyklá opatření pro manipulaci s 
chemickými látkami. V případě zasažení očí 
nebo kůže okamžitě umyjte postižené místo 
velkým množstvím vody a vyhledejte lékaře.
Podrobnější a kompletní informace o 
bezpečném použití tohoto výrobku najdete  
v nejnovější verzi příslušného Bezpečnostního 
listu.

VÝROBEK PRO PROFESIONÁLY.

UPOZORNĚNÍ
Shora uvedené údaje a předpisy, přestože 
odpovídají našim nejlepším zkušenostem, 

lze považovat v každém případě pouze za 
typické a informativní a musí být podpořeny 
bezchybným zpracováním materiálu; proto je 
nutné před vlastním zpracováním posoudit 
vhodnost výrobku pro předpokládané použití. 
Spotřebitel přejímá veškerou zodpovědnost 
za případné následky vyplývající z 
nesprávného použití výrobku.

Respektujte vždy poslední verzi  
technické dokumentace výrobku 
aktualizovanou na našich webových 
stránkách www.mapei.com

Nástřik výrobku 
Kerapoxy Cleaner  
na čištěný povrch

Čištění povrchu  
mozaiky po pokládce
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Čištění hrubou houbou  
Scotch-Brite®

Konečné mytí houbou
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TECHNICKÉ VLASTNOSTI (typické hodnoty)

SPECIFIKACE VÝROBKU

Konzistence: tekutina

Barva: transparentní slámově žlutá

Hustota (g/cm³): 1,010

pH: 12,5

ÚDAJE PRO POUŽITÍ (při +23°C a 50% rel. vlhkosti)

Přípustná pracovní teplota: od +5°C do +35°C

Čekací doba před umytím: od několika minut u čerstvé hmoty až do 4 hodin  
v případě pevných zbytků

SVĚTOVÝ PARTNER STAVITELŮ
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Informace o tomto výrobku jsou 
k dispozici na požádání a na 

webových stránkách www.mapei.cz, 
www.mapei.it a www.mapei.com


