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Fuga-Shock Eco
Ekologicky kompatibilní, mycí prostředek s okamžitou reakcí na odstraňování zbytků a
lesklých stop epoxidových pryskyřic, ideální pro GreenBuilding.
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ROZSAH POUŽITÍ
Účel použití
Odstranění zbytků a lesklých stop Fugalite z keramických povrchů.
Podklady:
- keramické dlaždice, porcelánový gres
- skleněná mozaika
Nepoužívejte
Na plochách, které nejsou odolné proti prostředkům s kyselou reakcí. V případě mramoru a přírodního kamene doporučujeme provést zkušební aplikaci.

NÁVOD K POUŽITÍ
Příprava podkladu
Všechny podklady musí být důkladně zbavené prachu. Fugalite® musí být zcela vytvrzen.
Příprava
Fuga-Shock Eco je okamžitě použitelná čirá kapalina. Před otevřením řádně protřepejte láhev, aby se tekutina rovnoměrně rozptýlila.
Nanášení
Doporučujeme přípravek předem otestovat mimo pracovní prostor nebo v chráněné zóně. Přípravek Fuga-Shock Eco naneste stejnoměrně na mytou plochu pomocí bílé brusné
plstě a nechte působit po dobu potřebnou k odstranění špíny; tato doba se může pohybovat od 3 do 5 minut podle množství nečistot, času, který uběhl od aplikace (alespoň 7
dní), a míry nasákavosti povrchu. Potom mechanicky oškrábejte povrch abrazivní plstí. Po ukončení čištění dobře opláchněte a pečlivě osušte. Použití vysavačů usnadní práci zajistí
úplné odstranění zbytků. Pokud je třeba ošetřit plochy velkých rozměrů, použijte elektrický kartáč s abrazivní plstí. V případě hrubých, nesnadno odstranitelných nečistot je třeba
operaci zopakovat.
Čištění
Při odstraňování zbytků Fuga-Shock Eco z nářadí je důkladně oplachujte výhradně vodou.

00800 Fuga-Shock Eco Code: P965 2016/03 - CZ

CO

Fuga-Shock Eco odpovídajícím způsobem odstraňuje zbytky a lesklé stopy z keramických povrchů, vysoce
slinutých obkladů a dlažeb i ze skleněné mozaiky.

DALŠÍ POKYNY
Fuga-Shock Eco je tekutý mycí prostředek. Před použitím je vhodné hermeticky chránit dveře, uzávěry, gumová těsnění, nábytek, nalakované prvky, vany a sprchové vaničky ze
syntetických materiálů, jako je metakrylát, PVC atd., a všechny povrchy, které by se mohly poškodit přímým stykem a stykem s výpary.

SPECIFIKACE POLOŽKY
Zbytky a lesklé stopy Fugalite® na keramických obkladech, vysoce slinutých obkladech a dlažbách a také na skleněné mozaice odstraňte pomocí ekologicky kompatibilního mycího
prostředku na vodní bázi, GreenBuilding Rating® Eco 3, typ Fuga-Shock Eco od Kerakoll. Naneste jej rovnoměrně na povrch k ošetření, mechanicky odstraňte špínu, důkladně opláchněte
a pečlivě utřete (pro průměrnou vydatnost 1 ℓ = 10–20 m2).

TECHNICKÉ ÚDAJE DLE KVALITATIVNÍ NORMY KERAKOLL
Vzhled
Hustota
Skladování
Upozornění
Balení
Ředicí poměr s vodou
Viskozita
pH
Pracovní teplota
Doba čekání na čištění vodou
Vydatnost

průhledná tekutina
≈ 1,05 kg/dm3
≈ 24 měsíců v originálním balení
chránit před mrazem, vyvarovat se přímého slunečního záření a zdrojů tepla
láhve 1 ℓ
ve všech poměrech
≈ 1540 mPa · s, rotor 2 RPM 50
Brookfieldova metoda
≈ 1,4
od +5 °C do +35 °C
≈ 2–5 min
≈ 10–20 m2/1 ℓ

Data měřena při teplotě +23 °C, relativní vlhkosti 50 % a za nepřítomnosti pohybu vzduchu. Mohou se měnit podle specifických podmínek stavby: teplota, pohyb vzduchu a nasákavost podkladu a položeného materiálu.

- Výrobek určený k profesionálnímu použití
- postupujte v souladu se státními předpisy a normami
- uchovávejte a používejte při teplotách vyšších než +5 °C, chraňte před mrazem
- důkladně oplachujte ošetřené plochy
- nenechávejte otevřená balení ani během používání
- používejte rukavice a ochranné brýle
- ponechání přípravku na delší dobu než 5 minut může vést ke změnám fyzikálních vlastností a barevnosti spáry
- v případě potřeby si vyžádejte bezpečnostní list
- pro jiné účely zde neuvedené je nutno kontaktovat Kerakoll Worldwide Global Service + 39 0536 816 511, + 48 0422 251 700, globalservice@kerakoll.com
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UPOZORNĚNÍ

Data týkající se klasifikací Eco a Bio jsou převzata z příručky GreenBuilding Rating® Manual 2012. Tyto informace byly aktualizovány v únru 2016 (odk. GBR Data Report – 03.16); upřesňujeme, že v jakémkoliv okamžiku mohou být předmětem doplnění a/nebo změn ze strany firmy KERAKOLL SpA; tyto případné
aktualizace je možné konzultovat na stránkách www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA tedy nese odpovědnost za platnost, aktuálnost a aktualizaci týkající se pouze údajů poskytovaných přímo na internetových stránkách. Technický list byl sestaven na základě našich aktuálních technických a funkčních znalostí.
Přesto s ohledem na skutečnost, že nemáme možnost ovlivnit stav staveniště a způsob provedení práce, tyto údaje musí být považovány za obecné informace, které nijak naši společnost nezavazují. Z výše uvedených důvodů doporučujeme provést předběžnou zkoušku a prověřit, zda je přípravek vhodný pro
předpokládané použití.
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