
POPIS

UltraCare Epoxy Off Gel je vysoce viskózní čistič na odstranění zbytků epoxidových spárovacích malt, jako je Kerapoxy,
Kerapoxy CQ, Kerapoxy Easy Design, atd., z obkladů z keramiky nebo skleněné mozaiky.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

UltraCare Epoxy Off Gel snadno odstraňuje zbytky epoxidových spárovacích malt a je vhodný pro použití na nesavé
materiály, jako je keramika typu gres, glazovaná keramika nebo sklo.

VÝHODY

UltraCare Epoxy Off Gel je koncentrovaný gel, který je připravený k okamžitému použití. Odstraňuje zbytky, skvrny nebo
závoj po epoxidových spárovacích hmotách bez uvolňování nebezpečných emisí. 
Při správném použití  UltraCare Epoxy Off Gel nedochází k poškození povrchu skleněných nebo keramických obkladů a
dlažeb ani spár.
Díky své viskozitě je ideální pro aplikaci na svislé povrchy.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

· Nepoužívejte na leštěný mramor nebo leštěný přírodní kámen obecně.
· Nepoužívejte na dřevo.
· Nepoužívejte na vany z metakrylátu.
· Před aplikací výrobku UltraCare Epoxy Off Gel na materiály, jejichž povrchová odolnost není známá, proveďte

předběžnou zkoušku, abyste ověřili, že se povrch nepoškodí.
· Před použitím chraňte všechny povrchy, které by se mohly přímým kontaktem s výrobkem poškodit.
· UltraCare Epoxy Off Gel nepoškozuje kovové nebo zinkované povrchy, avšak vzhledem k široké škále materiálů

dostupných na trhu doporučujeme vždy provést předběžnou zkoušku odolnosti povrchu.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Před použitím potřepejte. Výrobek je připravený k použití a není nutné ho ředit. Štětcem nebo válečkem naneste
UltraCare Epoxy Off Gel na čištěný povrch a nechte ho několik minut působit (cca 15-20 minut v závislosti na míře
znečištění). Povrch vydrhněte kotoučem Scotch-Brite® a následně opláchněte velkým množstvím čisté vody. 
V případě čerstvě aplikované spárovací hmoty je toto čištění vysoce účinné, při čištění epoxidových zbytků vyzrálých před
delší dobou nebo u zvláště úporných zbytků je nezbytné nechat výrobek působit déle (až 30 minut) nebo čištění
několikrát zopakovat.
V případě aplikace na dlažbu je možné čištění provést jednokotoučovým mycím strojem.

SPOTŘEBA

ULTRACARE EPOXY OFF GEL

Speciální vysoce viskózní čistič na odstranění zbytků epoxidových malt. Díky své jedinečné viskozitě je

ideální pro aplikaci na stěny



S 1 litrem výrobku UltraCare Epoxy Off Gel je možné vyčistit maximálně 15 m² povrchu. Spotřeba se může lišit v závislosti
na typu ošetřovaného povrchu a míře znečištění.

BALENÍ

UltraCare Epoxy Off Gel je k dispozici v 1 l kanystrech.

SKLADOVÁNÍ

UltraCare Epoxy Off Gel lze skladovat 24 měsíců v původní uzavřeném obalu.
 .

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE PRO PŘÍPRAVU A POUŽITÍ

Instrukce týkající se bezpečného použití tohoto výrobku najdete v aktuální verzi Bezpečnostního listu, který je k dispozici
na www.mapei.com-cz.
VÝROBEK PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI (typické hodnoty)

SPECIFIKACE VÝROBKU

Konzistence: tekutina

Barva: opalizující

Hustota: 1,10 g/cm³

pH: 9

Přípustná pracovní teplota: 0°C až +40°C

Čekací doba před opláchnutím: 15-20 minut (30 minut u zbytků větší tloušťky)

UPOZORNĚNÍ

Přestože shora uvedené údaje a doporučení odpovídají našim nejlepším zkušenostem, lze je považovat pouze za
informativní a musí být podpořeny dlouhodobým používáním výrobku. Proto je nutné před vlastním použitím posoudit
vhodnost výrobku pro předpokládané použití. Spotřebitel přebírá veškerou zodpovědnost za případné následky

vyplývající z nesprávného použití výrobku.
Respektujte vždy poslední verzi technické dokumentace výrobku aktualizovanou na našich webových stránkách
 www.mapei.com-cz.

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

Obsah tohoto materiálového listu („ML“) je možné kopírovat do jiného s projektem souvisejícího dokumentu, avšak
výsledný dokument nedoplňuje ani nenahrazuje ML platný v době aplikace výrobku MAPEI.
Aktuální ML a informace o záruce najdete na naší webové stránce: www.mapei.com.
JAKÉKOLI ZMĚNY FORMULACE NEBO POŽADAVKŮ UVEDENÝCH NEBO ODVOZENÝCH Z TOHOTO ML RUŠÍ VEŠKERÉ
ZÁRUKY MAPEI.
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. Jakákoli reprodukce fotografií a ilustrací této publikace je zakázána a může být postihována dle
zákona.
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