Keranet
Savbázisú tisztítószer kerámia burkolólapokhoz

ALKALMAZÁSI TERÜLET
A Keranet kül- és beltéri cement, mész, sókivirágzás nyomokkal és piszokkal, olajjal
szennyezett felületek (homlokzat is) tisztítása.
Jellemző alkalmazások
 Cement- és mésznyomok eltávolítása a kerámia és mozaik burkolólapok felületéről
falon és padlón.
 Cementbázisú ragasztók és fugázók maradványainak eltávolítása a felületekről.
 Mész, só, stb. kivirágzások eltávolítása a kerámiafelületekről vagy fugákról
burkolólapoknál, betonszerkezeteknél és vakolatoknál.
 Tipikus „építéshelyi” szennyeződések eltávolítása csempéről, mosdóról, kádról,
eloxált alumíniumról, rozsdamentes acélról, krómozott armatúrákról.
 Rozsdafoltok eltávolítása.
MŰSZAKI JELLEMZŐK
A Keranet két formában rendelhető:
 por koncentrátum alakban, makacs szennyeződésekre;
 15%-os vizes oldatú folyékony alakban, hagyományos esetben, könnyű tisztításra.
A Keranet tisztító hatása szerves savakon alapul, amelynek előnye, hogy éppoly
hatásos, mint a lényegesen erősebb savak (sósav, hidroklór sav, kénsav, stb.), de
ezekekkel szemben nem fejleszt mérgező gőzöket.
Helyesen alkalmazva a Keranet nem károsítja a kerámia burkolólapok közti színes
fugákat sem, hanem eltávolítja a kikeményedés után esetleg visszamaradt
szennyeződéseket.
JAVASLATOK
 Soha ne használja a Keranet-et márványon, vagy mésztartalmú kövön,
agglomerátokon.
 Ne használja a Keranet-et savérzékeny mázascsempék felületén.
 A Keranet-et mindig védőkesztyűben, védőszemüveg viselésével használja, és
kerülje a termék bőrre vagy ruhára kerülését.
 Használat előtt győződjön meg arról, hogy a kezelendő felület saválló.
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Aljzatelőkészítés
A Keranet használata előtt óvjon minden tárgyat, amely a savráfröccsenéstől
károsodik.
Ezen kívül, az erősen nedvszívó felületeket (cotto, mázatlan kerámia, beton, vakolat,
stb.) vízzel jól elő kell nedvesíteni a Keranet használata előtt.
A folyékony Keranet-et kefével vagy szivaccsal dolgozza fel a sávokban. Kb. 5 percig
hagyja állni, majd kefével vagy dörzsölő szivaccsal (középméretű Scotch Brite®)
távolítsa el a megmaradt lerakódásokat, amíg a látható nyomok eltűnnek. A különösen
makacs szennyeződések esetén az eljárást meg kell ismételni. Távolítsa el a folyadékot
a padlóról szivaccsal vagy gumilehúzóval, illetve ipari porszívóval, majd elegendő
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mennyiségű vízzel többször le kell tisztítani mindenhol, majd száraz ronggyal fel kell
itatni a folyadékot.
A por koncentrátum Keranet használata során ugyanazokat az eljárásokat kell
folytatni, mint a folyékony Keranet esetén, kivéve, hogy a Keranet-et a jól
előnedvesített aljzatra kell feldolgozni.
KISZERELÉS
Keranet por koncentrátum:
5 kg-os műanyag vödrökben – 1 kg-os kartonban
Keranet folyadék:
25 kg-os műanyag vödrökben – 10 kg-os műanyag vödrökben – 5 kg-os műanyag
vödrökben – 1 kg-os műanyag flakonban 12x1 kg-os csomagban – 0,75 kg-os
szóróflakonban 12x0,75 kg-os csomagban.
TÁROLÁS
24 hónapig eredeti, bontatlan csomagolásban.
AZ ELKÉSZÍTÉS ÉS FELDOLGOZÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI
ELŐÍRÁSOK
A Keranet érintkezés esetén irritálja a szemet és a bőrt. Viseljen védőkesztyűt és
szem/arc védőt. Amennyiben az anyagból a testre kerülne, azonnal alaposan mossa le
bő vízzel.
Amennyiben lenyeli, és súlyosabb esetekben forduljon orvoshoz. Gyermekektől távol,
zárt kiszerelésben tartandó.
A Keranet Por veszélyes a vízi élővilágra, ezért ne hagyja a környezetbe jutni.
SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.
FIGYELMEZTETÉS
A termékismertetőben feltüntetett műszaki adatok, javaslatok és utasítások mindig csak
a megadott feltételek mellett érvényesek. Az ettől eltérő munkakörülményekre és
felhasználási területekre nem jelentenek kötelezettséget. Amennyiben a fentiekben
ismertetettől eltérő munkakörülmények között vagy felhasználási területeken akarják a
terméket használni, akkor a termék használatának megkezdése előtt megfelelő számú
próbát kell végezni. Bár a termékismertetőben szereplő műszaki adatok és javaslatok
legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, ettől függetlenül csak a termékeink
mindig azonos minőségére vállalunk garanciát.
A termékre vonatkozó referenciák
kérésre rendelkezésre állnak
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MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)
TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK
Por koncentrátum

Folyékony

por

folyadék

fehér

átlátszó

1,22

–

Sűrűség (g/cm ):

–

1,09

pH értéke:

–

1,1

Aktív hatóanyag tartalom (%):

100

15

Eltartható:

24 hónapig eredeti, zárt csomagolásban

EEC 88/379 szerinti veszélyességi besorolás:

irritáló
irritáló
Használat előtt olvassa el a „Biztonsági előírások”
bekezdést, valamint a csomagoláson és a
biztonsági adatlapon található információkat.

Vámbesorolás:

2811 19 00

Állag:
Szín:
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Látszólagos sűrűség (g/cm ):
3

ALKALMAZÁSI ADATOK
Megengedett
hőmérséklettartomány:

bedolgozási

0C-tól +40C-ig
5 perc

Tisztítás előtti várakozási idő:

MAPEI®
A JÖVŐT ÉPÍTJÜK

A MAPEI CSOPORT MINŐSÍTETT RENDSZEREI
(Minőségbiztosítási, Környezetvédelmi és Munkabiztonsági)
[emblémák]
MAPEI S.p.A. Olaszország

MAPEI CORP - U.S.A

MAPEI FAR EAST Pte Ltd
MAPEI MALAYSIA SDK BHD

MAPEI Sro - Csehország

[emblémák]
MAPEI Franciaország

MAPEI INC - Kanada

RESCON MAPEI AS - Norvégia

MAPEI KFT - Magyarország

MAPEI ARGENTINA S.A.

MAPEI SUISSE SA

www.mapei.com

KÉPEK:
Sókivirágzás tisztítása
Folyékony Keranet tisztítása tisztítókefével
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Tisztítás Folyékony Keranet-tel
A Folyékony Keranet kiszerelései: kartonban, kannában és szóróflakonban
152-5-2006 alapján
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