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GREENBUILDING RATING® (ROHE-EHITUSE HINNANG)

KASUTUSALA / Orgaaniline mineraalmört keraamiliste plaatide ja looduskivi jaoks
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Fuga-Shock Eco
Keskkonnahoidlik puhasti, kasutusvalmis, epoksüvaikude jääkide ja triipude 
eemaldamiseks, sobib kasutamiseks rohe-ehitusel.

Fuga-Shock Eco on erilise puhastustoimega, mis eemaldab jäägid ja triibud 
keraamiliselt plaadilt, portselanplaadilt ja klaasmosaiikpindadelt.
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Veepõhine 
koostis

Puudub 
keskkonnaohu 

hinnang

Pole mürgine 
ega ohtlik

• Põrandad ja seinad

• Sobib kasutamiseks koos poorsete ja 
kompaktmaterjalidega

• Äärmiselt tõhus 

TOOTE EELISED

Kasutamine
Toote Fugalite® jääkide ja triipude eemaldamiseks keraamilistelt pindadelt.

Aluspinnad:
- keraamiline plaat ja homogeensed plaadid
- klaasmosaiik 

Mitte kasutada
Pindadel, mis ei talu põhiaineid. Marmoril ja looduskivil on soovitatav teha esmalt proovikasutus.

KASUTUSALAD

Aluspinna ettevalmistamine
Aluspind tuleb esmalt puhastada, et eemaldada kogu tolm. Fugalite® peab olema täielikult kõvastunud.

Ettevalmistus
Fuga-Shock Eco on kasutusvalmis läbipaistev vedelik. Enne avamist loksuta pudelit korralikult, et vedelik ühtlaselt seguneks.

Pealekandmine
Soovitatav on eelnevalt teha proov kas plaatidel, mida ei kavatseta kasutada või siis alal, mis ei jää nähtavale. Kanna Fuga-Shock Eco 
ühtlaselt puhastatavale pinnale kareda valge küürimiskäsnaga ning jäta mõjuma seniks, kuni eemaldatav mustus hakkab nähtavalt 
ülespoole tõusma; selleks võib kuluda paar minutit või 3–5 minutit, olenevalt mustuse kogusest, plaatimisest möödunud ajast (vähemalt 
7 päeva) ning pinna sisse imendumise astmest. Hõõru pinda mehaaniliselt abrasiivse viltkäsnaga. Puhastatud pind loputa korralikult ja 
kuivata hoolikalt. Märgvaakumiga on töö lihtsam ning see tagab jääkide täieliku eemaldamise. Suurte pindalade korral on soovitatav 
mustuse eemaldamiseks kasutada abrasiivse viltkäsnaga mehaanilist lihvijat. Raskesti eemaldatava mustuse korral korda toimingut.

Puhastamine
Fuga-Shock Eco jäägid saab tööriistadelt eemaldada veega põhjalikult loputades.

KASUTUSJUHISED



Klassifikatsioonid Eco ja Bio põhinevad rohe-ehituse hinnangu käsiraamatul GreenBuilding Rating® Manual 2012. Seda infot uuendati viimati 2016. aasta juunis (GBR Data Report - 07.16); pange tähele, et KERAKOLL Spa võib seda infot aja 
jooksul täiendada ja/või parandada; uusima versiooni leiate veebilehelt www.kerakoll.com.  KERAKOLL SpA vastutab info kehtivuse, täpsuse ja kaasajastatuse eest ainult juhul, kui info on saadud meie koduleheküljelt.   Siintoodud 
tehnilised andmed põhinevad meie tehnilistel ja praktilistel kogemustel. Kuna meil ei ole võimalik otseselt kontrollida teie ehitusplatsil valitsevaid tingimusi ega jälgida tööde toimumist, on siintoodud info üldist laadi juhis, mis ei ole 
Kerakolli jaoks mingil viisil siduv. Seetõttu on soovitatav teha eelnevalt proovikasutus, et kontrollida toote sobivust teie eesmärgiks.

KERAKOLL S.p.a.
Via dell’Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Itaalia 
Tel +39 0536 816 511 - Faks +39 0536 816 581
info@kerakoll.com - www.kerakoll.com

ISO 9001
CERTIFIED
IT10/0327

ISO 14001
CERTIFIED

IT242729/UK

BS 18001
CERTIFIED

IT255412/UK

Fuga-Shock Eco on vedel puhastusaine. Enne selle kasutamist on soovitatav hermeetiliselt sulgeda kõik sünteetilisest materjalist nagu 
nt metüülakrülaadist, PVC-st jms valmistatud uksed, aknad, kummitihendid, mööbel, lakitud/värvitud elemendid, vannid ja dušialused 
ning mis tahes muud pinnad, mida võiks mõjutada kokkupuude puhastusaine või selle aurudega.

LISAMÄRKUSED

Eemaldada Fugalite®-i jäägid ja triibud keraamilistelt plaatidelt, portselanplaatidelt, klaasmosaiigilt keskkonnahoidliku veepõhise 
puhastusainega nagu nt Kerakoll Spa toodetud Fuga-Shock Eco, millel on Eco 3 GreenBuilding Rating®. Kanda ühtlase kihina töödeldavale 
pinnale, eemaldada mustus mehaaniliselt, loputada põhjalikult ning kuivatada hoolikalt, 1 liitrist jätkub keskmiselt 10–20 m2 puhastamiseks.

KOKKUVÕTE

- Profikasutuseks mõeldud toode
- järgida standardeid ja riiklikke eeskirju
- hoida ja kasutada temperatuuril üle +5 °C. Kaitsta külmakraadide eest
- kõik töödeldud pinnad loputada hoolikalt
- purke ega pudeleid mitte lahti jätta, isegi mitte kasutamise ajaks
- kanda kaitsekindaid ja kaitseprille
- kui jätta toode mõjuma kauemaks kui 5 minutiks, võib see põhjustada mördis füüsikalisi muudatusi ja värvimuutust
- kui vaja, küsida ohutuskaarti
- muude küsimustega pöörduda Kerakolli ülemaailmse klienditeeninduse poole: +39 0536 811 516 - globalservice@kerakoll.com 

HOIATUS

Välimus Läbipaistev vedelik
Erikaal ≈ 1,05 kg/dm3

Säilivus ≈ 24 kuud originaalpakendis
Hoiatus Kaitsta külmakraadide eest, hoida eemal kuumusallikatest ning otsesest päikesekiirgusest 
Pakend 1 ℓ pudel
Lahjendusaste, vesi Kõik astmed
Viskoossus 1540 mPa, rootor 2, 50 p/min Brookfieldi meetod
pH ≈ 1,4
Kasutuskoha temperatuurivahemik alates +5 °C kuni +35 °C
Ooteaeg enne veega puhastamist ≈ 2 – 5 min
Katvus ≈ 10 – 20 m2/1 ℓ
Mõõdetud +23 °C juures, 50% õhuniiskusega ning ilma ventilatsioonita. Andmed võivad erineda, olenevalt ehitusplatsil valitsevatest tingimustest, s.t temperatuur, ventilatsioon 
ning aluspinna ja paigaldatavate materjalide imavus.

KERAKOLLi KVALITEEDISTANDARDI NÕUETELE VASTAVAD TEHNILISED ANDMED
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