
POPIS
UltraCare Keranet Easy se používá k čištění povrchů 
v interiéru a exteriéru, u nichž byla výplň spár provedena 
cementovými spárovacími maltami a lze ho použít 
na všechny kyselinovzdorné materiály, jako je gres, 
keramika, skleněná mozaika, keramika typu cotto, 
terracotta a kyselinovzdorný přírodní kámen. 

VLASTNOSTI A VÝHODY
UltraCare Keranet Easy čistič připravený 
k okamžitému použití se snadnou aplikací, který šetří 
čas, protože ho lze použít také ihned po spárování. Je 
vhodný pro použití na kyselinám odolných materiálech, 
jako jsou obklady a dlažby typu gres, keramika, 
skleněná mozaika, pálené obkladové prvky, terracotta, 
přírodní kámen (pokud je tento odolný proti kyselinám).  
Při instalaci velkoformátových obkladů a dlažeb 
dokonale odstraní čerstvé zbytky spárovací hmoty, aby 
se eliminoval efekt “rámu“ (spárování pouze po obvodu 
obkladového prvku). Je také vhodný k očištění rubové 
strany obkladových prvků před instalací, především 
u velkých formátů.

INFORMACE O VÝROBKU
UltraCare Keranet Easy je tekutý čistič na bázi kyselin, 
k dispozici v 3% vodním roztoku; výrobek je připravený 
k okamžitému použití a nevyžaduje žádné ředění. 
UltraCare Keranet Easy je výrobek na bázi speciální 
anorganické kyseliny; jeho výhodou je vysoká účinnost 
ke zbytkům cementových spárovacích hmot, korozi 
a výkvětům, stejná jako u mnohem silnějších kyselin 
(chlorovodíkové, sírové, atd.), aniž by zejména 
u poslední jmenované docházelo k uvolňování velmi 
nebezpečných toxických výparů. V každém případě 

se doporučuje výrobek používat v dobře větraných 
prostorách.  
Pokud se UltraCare Keranet Easy použije správně, 
nepoškozuje spáru, a to ani v případě použití barevné 
spárovací malty.  

ZPŮSOB POUŽITÍ
V případě použití ihned po aplikaci spárovací malty 
počkejte, až tato ztratí svou plasticitu a zmatní 
(požadovaná doba závisí na typu použitého výrobku), 
potom povrch určený k čištění rovnoměrně postříkejte 
výrobkem UltraCare Keranet Easy nechte ho 1-2 
minuty působit a následně proveďte první čištění 
s použitím vlhké celulózové houby MAPEI diagonálně 
přes spáry. Houbu pravidelně vyplachujte ve dvou 
nádobách s vodou, v první z houby odstraníte zbytky 
spárovací malty a v druhé houbu vypláchnete.
Na vytvrzené zbytky malty nastříkejte 
UltraCare Keranet Easy rovnoměrně na celý povrch 
z vhodné vzdálenosti a na přiměřené velkou plochu a 
nechte ho několik minut působit. Potom zbytky setřete 
výše uvedeným způsobem vlhkou celulózovou houbou. 
UltraCare Keranet Easy lze také použít na zcela 
vyzrálou spárovací maltu (“závoj”), jinak použijte podle 
pokynů v příslušném materiálové listu účinnější výrobek  
UltraCare Keranet.

UPOZORNĚNÍ
• Nikdy nepoužívejte UltraCare Keranet Easy 

na čištění mramoru, obecně přírodního kamene, 
zejména s obsahem vápence, jejich konglomeráty, 
deriváty a mramorové terazzo pojené cementem.

• Nepoužívejte UltraCare Keranet Easy na keramické 

Čistič na bázi kyselin v rozprašovači k okamžitému 
použití ihned po spárování cementovými 
spárovacími maltami. Odstraňuje povrchové zbytky 
cementu, vápna a výkvětů. Vhodný k čištění rubové 
strany obkladových prvků typu gres 
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glazované obklady a dlažby, jejichž glazura 
není odolná proti působení kyselin.

• Při práci s přípravkem 
UltraCare Keranet Easy používejte vždy 
gumové rukavice a ochranné brýle, abyste 
zabránili potřísnění pokožky nebo oděvu.

• Před použitím si vždy ověřte, zda je povrch 
určený k očištění odolný proti kyselinám. 
V případě, že si nejste jisti, proveďte vždy 
předběžnou zkoušku odolnosti povrchu.

• Nenechávejte UltraCare Keranet Easy 
na spáry působit příliš dlouho a umyjte je 
velkým množstvím čisté vody, aby byly 
odstraněny všechny zbytky výrobku, které 
by jinak mohly způsobit změnu barvy spáry.

• UltraCare Keranet Easy nepoškozuje 
kovové ani pozinkované povrchy; avšak 
vzhledem k velkému množství různých 
materiálů, které jsou na trhu dostupné, 
doporučujeme vždy provést předběžnou 
zkoušku odolnosti povrchu.

SPOTŘEBA
Dle potřeby, v závislosti a intenzitě a typu 
nečistot a povrchu určeného k čištění.

BALENÍ
UltraCare Keranet Easy je k dispozici 
v 750 ml lahvích s rozprašovačem.

SKLADOVATELNOST
UltraCare Keranet Easy je skladovatelný 24 
měsíců v původním uzavřeném obalu.

SBEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO 
PŘÍPRAVU A POUŽITÍ NA STAVBĚ
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.

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. Zpracovatel 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.

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 VYLUČUJÍ 
VEŠKEROU ZODPOVĚDNOST MAPEI.
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Informace o tomto výrobku 
jsou k dispozici na požádání a 

na stránkách firmy MAPEI www.
mapei.cz a www.mapei.com

TECHNICKÉ VLASTNOSTI (typické hodnoty)

SPECIFIKACE VÝROBKU

Konzistence: tekutina

Barva: transparentní

Hustota: 1,00 g/cm³

pH: 1,4

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

Čekací doba před opláchnutím: 5 minut


