Tisztító készlet

Professzionális
eszközök a fugázott
felületek tökéletes
tisztításához.

TISZTÍTÓSZEREK ÉS TISZTÍTÓESZKÖZ

SZIVACSOK ÉS TARTOZÉKOK

®

Fuga-Wash Eco

eco 4

Öko-kompatibilis tisztítószer a Fugalite® tisztítóvizének
adalékolásához.
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Megkönnyíti a burkolatok tisztítását
Segítségével tisztább marad a szivacs
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eco 3

Ideális a lerakás utáni tisztításhoz
Minden felülethez alkalmas

foltok
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TISZTÍTÁS ÉS
DÖRZSÖLÉS

Fehér dörzsfilc, filctartóval és fogantyúval.
Hatékony mechanikai hatás

®

Fuga-Shock Eco

eco 3

Öko-kompatibilis, használatra kész tisztítószer
epoxigyanta-maradékok és -foltok eltávolítására.
Kiemelkedő hatékonyság
Padlóra és falra

Erős tisztítóhatás
Hosszabb ideig marad tiszta

Dörzsfilc
E

TISZTÍTÁS

Természetes cellulóz szivacs, nyéllel.

•
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A fuga tökéletes feltöltését biztosítja

Cellulóz szivacs
®

Fugalite®

BEDOLGOZÁS

Behúzó gumi a Fugalite® felhordásához.

Fuga-Soap Eco
Öko-kompatibilis
tisztításához.

Spatulya
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Habgumi szivacs
Finom pórusú, habgumi szivacs nyéllel.
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Ideális az extrafinom eldolgozáshoz

SIMÍTÁS

Tisztító készlet

ELŐKÉSZÍTÉS

ELSŐ LÉPÉS

Első tisztítás behúzó gumival
Amint megtörtént a fugák feltöltése, azonnal távolítsuk el behúzó gumival (átlós
irányban) a lapokon megmaradt fölösleges fugázót.

Cellulóz szivaccsal való tisztítás
A tisztítást akkor végezzük el, amikor a fugázó még nedves, mégpedig az ➀ edény
vizébe mártott cellulóz szivaccsal. Körkörös mozdulatokkal simítsuk el a fugát a lapokon
és alakítsuk ki a a végső fugafelületet. A lapokon található fugamaradékot a szivaccsal
szedjük össze.
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A tisztítóvíz Fuga-Wash Eco termékkel való adalékolása
Ajánlott keverési arány: 1 adagolókupaknyi minden 5 liter vízhez.
Az ➀ edény segítségével végezzük el a tisztítás első lépését cellulóz szivaccsal vagy
dörzsfilccel, és távolítsuk el a padlóról a felesleges fugázót.
A ➁ edény segítségével végezzük el a végső tisztítási műveletet, és simítsuk el a
fugázót a fugában. Gyakran cseréljük a mosóvizet, hogy mindig tiszta maradjon. Ha a
szivacsot vagy a dörzsfilcet átjárta a termék, akkor cseréljük ki.

Strukturált felületek dörzsfilccel való tisztítása
A strukturáltabb felületek tisztítását akkor végezzük, amikor a fugázó még friss, úgy,
hogy a dörzsfilcet bemártjuk az ➀ edény vizébe.
Körkörös mozdulatokkal simítsuk el a fugát a lapokon és alakítsuk ki a a végső
fugafelületet.
A lapokon található fugamaradékot a szivaccsal szedjük össze.

Professzionális eszközök a Fugalite® termékkel fugázott felületek tökéletes tisztításához

MÁSODIK LÉPÉS

MÁSNAP
A fugázó kikeményedését követően a
szennyeződés- és foltmaradványokat az
eltávolítandó maradékok mennyiségének
megfelelően hígított Fuga-Soap Eco
termékkel lehet eltávolítani a Fugalite®
száradási idejének figyelembevételével.
Ajánlott keverési arány: 2 – 3 rész víz és
1 rész Fuga-Soap Eco másnap; tisztán 3 nap
múlva.
A terméket a kezelendő felületen dörzsfilccel
osszuk el, és hagyjunk egy vékony, egyenletes
folyadékhártyát. A Fuga-Soap Eco terméket
kb. 10 – 30 percig hagyjuk hatni.

Cellulóz szivaccsal való simítás
A tisztítást a ➁ edény vizébe mártott cellulóz szivaccsal fejezzük be, a műveletet a
lapokon átlós mozdulatokkal végezzük, nehogy felsértsük a fugákat.
A még nedves padlóra legalább 12 – 24 óráig ne lépjünk rá, nehogy szennyeződés
rakódjon le rá.

IMÁBB
OPCIÓ SÍTÁSHOZ
KIALAK

A tisztító oldatot szivaccsal, nyeles fuga törlő
vagy nagy felületekhez való folyadékfelszívó
géppel szedjük fel.
Majd bő tiszta vízzel öblítsük le.

Közvetlenül utána töröljük szárazra száraz
kendővel vagy folyadékfelszívó géppel, és ne
hagyjuk, hogy a maradék víz elpárologjon.

Makacs szennyeződés esetén ismételjük meg a műveletet.

RENDKÍVÜLI TISZTÍTÁS
Ha simább fugát szeretnénk, a simítást habgumi szivaccsal végezzük
A sima végeredmény érdekében a tisztítást a ➁ edény vizébe mártott habgumi
szivaccsal fejezzük be, a műveletet a lapokon átlós mozdulatokkal végezzük, nehogy
felsértsük a fugákat.

Ha a fugázó kikeményedett (legalább 7 nappal
később), akkor a maradékokat és a foltokat
Fuga-Shock Eco termékkel lehet eltávolítani.
A tiszta terméket osszuk el a kezelendő
felületen dörzsfilc használatával. A
Fuga-Shock Eco terméket kb. 3 – 5 percig
hagyjuk hatni, majd végezzük el ugyanazt
a műveletet, melyet a friss fuga másnapi
tisztításnál alkalmaznánk (öblítési és
szárítási műveletek).
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SZABADALMAZTATOTT, VÍZÁLLÓ
ÉS FOLTOSODÁSMENTES FUGÁZÓ
TERMÉKCSALÁD.

FUGALITE® BIO: innovatív, hipoallergén, selyemhatású, vizes
bázisú műgyanta.
FUGALITE® BIO PARQUET: különösen alkalmas a fahatású
kerámiák fahatású fugázásához.
FUGALITE® ECO: folyékony kerámia minden kerámia burkolat
folyamatos fugázásához.
FUGALITE® ECO INVISIBILE: folyékony üveg az üvegmozaikok
fényre sötétedő hatású lerakásához és fugázásához.

FORDULJON BIZALOMMAL VISZONTELADÓJÁHOZ:

KERAKOLL Spa
via dell’Artigianato, 9 – 41049 Sassuolo (MO) Italia
Tel. +39 0536 816 511 – Fax +39 0536 816 581
info@kerakoll.com www.kerakoll.com

