
Fuga-Soap Eco

Keskkonnasõbralik puhastusvahend Fugalite® Eco ja Fugalite® Eco Invisibile’i jääkide 

ja triipude eemaldamiseks, mis sobib ideaalselt Green Building sertifikaadiga hoonetes 

kasutamiseks. Veepõhine kontsentraat kaitseb nii kasutajate tervist kui keskkonda.

Fuga-Soap Eco on tõhus ja spetsiifiline puhastusvahend plaatide puhastamiseks pärast 

paigaldamist, sest see sobib keraamiliste ja portselanplaatide ning looduskivi regulaarseks

hooldamiseks.

TOOTE EELISED

Põrandakatted ja seinad

Saab lahjendada vees mis tahes vahekorras

Sobib kasutamiseks kompaktsete ja poorsete materjalidega

Sobib õrnale marmorile

Ideaalne sisetingimustes kasutamiseks KASUTUSALAD

KASUTUSALAD

Kasutamine

Keraamilistelt pindadelt Fugalite® Eco ja Fugalite® Eco Invisibile’i jääkide ja triipude 

eemaldamiseks. 

Pinnad:

- keraamilised ja homogeensed plaadid

- klaasmosaiik, marmor ja looduskivi

Mitte kasutada

Pindadel, mis ei talu tavalisi puhastusvahendeid.

KASUTUSJUHISED

Pindade ettevalmistamine

Pinnakatted tuleb kõigepealt puhastada, et eemaldada tolm. Fugalite® Eco ja Fugalite® Eco 

Invisibile peavad olema täielikult kuivanud. 
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Ettevalmistamine

Fuga-Soap Eco on valmis segatud kollakas vedelik, mida saab sõltuvalt eemaldatavast 

mustusest mis tahes vahekorras lahjendada. Raputage pudelit enne avamist hoolikalt, et 

vedelik ühtlaselt seguneks.

Kasutamine

Vahendit on soovitatav proovida esmalt plaatidel, mida maha ei laotata või mis asuvad 

varjatud kohas. Kandke Fuga-Soap Eco ühtlaselt puhastatavale pinnale ja laske seista, kuni 

eemaldatav mustus hakkab nähtavalt maha tulema; see võib võtta mõne minuti kuni 10–30 

minutit sõltuvalt vahendi kogusest, plaatide paigaldamisest möödunud ajast (vähemalt 24 

tundi) ja pinna imavusest. Hõõruge plaate abrasiivsete viltpadjakestega. Kui plaadid on 

puhtad, loputage need ja kuivatage hoolikalt. Märgtolmuimeja muudab vahendi kasutamise 

lihtsamaks ja eemaldab tootejäägid täielikult. Suuremate pindade korral on jääkide 

eemaldamiseks soovitatav kasutada mehaanilist abrasiivse viltpadjaga lihvimisseadet. Väga 

raskesti eemaldatava mustuse puhul korrake protseduuri.

Puhastamine

Fuga-Soap Eco jäägid saab tööriistadelt eemalda neid hoolikalt veega loputades.
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ERIMÄRKUSED

Fuga-Soap Eco on vedel puhastusvahend. Enne toote kasutamist on soovitatav hermeetiliselt 

tihendada kõik uksed, aknad, kummitihendid, mööbel, lakitud/värvitud esemed, sünteetilistest 

materjalidest nagu metakrülaat, PVC jne valmistatud vannid ja dušialused ning muud pinnad, 

mida otsene kokkupuude puhastusvahendi või selle aurudega võib rikkuda.

TEHNILISED ANDMED VASTAVALT KERAKOLL 

KVALITEEDISTANDARDILE
Välimus kollakas vedelik

Mahukaal ≈ 1,01 kg/dm3

Kõlblikkusaeg ≈ originaalpakendis 24 kuud
Hoiatus! Kaitske külmumise eest, vältige otsest päikesevalgust ja 

soojusallikaid.
Pakendis 1 l pudelid
Veega lahjendamise 

vahekorrad

kõik vahekorrad

Viskoossus ≈ 211 mPa ● s, rootor 2 RPM 50 

Brookfieldi meetod
pH-tase ≈ 12,5
Kasutamise 

temperatuurivahemik

+5 °C kuni +35 °C

Ooteaeg enne veega 

puhastamist

≈ 10–30 min

Katvusala ≈ 10–20 m2/1 l
Väärtused on mõõdetud temperatuuril +23 °C, 50% suhtelise niiskuse ja ilma 

ventilatsioonita tingimustes. Andmed võivad ehitusplatsile omaste tingimuste nagu 

temperatuuri, ventilatsiooni ja pinna ning paigaldatud materjali imavuse tõttu erineda.

- HOIATUS!

- Professionaalseks kasutamiseks mõeldud toode.

- Järgige kehtivaid standardeid ja riiklikke määrusi.

- Hoida ja kasutada temperatuuril üle +5 °C, kaitsta jäätumise eest.

- Loputage hoolikalt kõik tootega töödeldud pinnad.

- Ärge hoidke purke ega pudeleid isegi kasutamise ajal avatuna.

- Küsige vajadusel ohutuskaarti.
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- Küsimuste või probleemide korral võtke ühendust Kerakoll Worldwide Global Serviceiga – 

globalservice@kerakoll.com.

Eco ja Bio klassifikatsioonid viitavad GreenBuilding Rating® 2013. a juhendile. Teavet 

uuendati viimati 2013. a aprillis (vaadake GBR andmete aruannet – 2013. a mai); pange 

tähele, et KERAKOLL SpA võib olla aja jooksul teinud andmetes muudatusi ja/või 

parandusi; vaadake uusimat versiooni veebileheküljel www.kerakoll.com. Seepärast vastutab 

KERAKOLL SpA teabe kehtivuse, täpsuse ja ajakohasuse eest ainult siis, kui andmed on 

saadud otse asutuse veebileheküljelt. Käesolevas toodud tehnilised andmed põhinevad meie 

tehnilistel ja praktilistel teadmistel. Kuna meil ei ole võimalik teie ehitusplatside tingimusi 

ega töö teostamist kontrollida, siis annab käesolevas toodud teave ainult üldpildi ning ei seo 

Kerakolli mitte kuidagi. Seepärast on soovitatav toodet enne kasutamist testida, et kontrollida 

selle sobivust teie eesmärkidega.
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