
CE 51

JELLEMZÔI

  Koncentrátum - rendkívül hatékony
  A már megkötött epoxi filmréteget is eltávolítja 
  Sokrétű felhasználás

EGYÉB INFORMÁCIÓK
A Ceresit CE 51 csak a termékismertetőben feltüntetett 
területeken használható fel. A termékparamétereket gyakorlati 
tapasztalataink, illetve vizsgálati eredményeink alapján adjuk 
meg.
Alkalmazástechnikai tanácsadás: Tel.: (+36-30) 816-2202

MÛSZAKI ADATOK
Anyagszükséglet:  10-15 m²/L

Alkalmazási idő: kb. 10-15 perc

Alkalmazási hőmérséklet: +5 °C - +35 °C

PH érték: 12 ± 0,5

Gyúlékony: nem

Szín: színtelen

Felhasználható: gyártástól számított 24 hónap

ALKALMAZÁSI TERÜLET
A Ceresit CE 51 speciális tisztítószer töményen vagy megfelelő 
arányban hígítva kiválóan alkalmas az epoxi fugázóanyag 
alkalmazása után visszamaradó fugafátyol lemosására, a 
még nem teljesen megkötött epoxi maradványok eltávolítására 
és a szennyezett szerszámok tisztítására.
Az EPOXYCLEAN 30%-nyi vízzel hígítva alkalmas a 
szennyeződések és a vízkőmaradványok eltávolítására, 
továbbá ajánlott alkalmazni, ha a padló elvesztette az eredeti 
fényét, színárnyalatát és poros benyomást kelt.

A FELÜLET ELÔKÉSZÍTÉSE
A fugáknak megfelelően kikeményedetteknek kell lenniük  
(min. 24 óra 20-25 °C fokon). A már megszáradt, vastagabb 
epoxi maradványokat először mechanikus úton kell eltávolítani 
a felületről, amennyire csak lehet (magas hőmérsékletre hevítve 
könnyebb az eltávolítás).

ALKALMAZÁS
Alkalmazza (szivaccsal dörzsölje be vagy hengerrel vigye fel) 
az oldatot (tömény vagy különböző hígítású) a tisztítani kívánt 
felületen és hagyja hatni 10-15 percig. Folytassa a súrolást 
padló csiszológéppel vagy súroló kendővel. A maradék oldatot 
távolítsa el vagy itassa fel a felületről. Ezután bő vízzel öblítse 
le, és szárítsa fel egy tiszta ruhával.

FONTOS TUDNIVALÓK
Ügyelni kell rá, hogy a tisztítószer ne érintkezhessen műanyag 
tárgyakkal vagy bevonattal mert megtámadhatja azokat! 
A tisztítás alatt álló területet a teljes száradásig különítse el! 
A felhordásra használt szerszámokat és szivacsot bő vízzel 
mossa át.
Használat közben védőkesztyű és védőszemüveg használata 
ajánlott. Szembekerülés esetén azonnal bő vízzel öblítse ki és 
forduljon orvoshoz. Bőrvédő krém használata javasolt.
Használat előtt érdemes az ajtókat, ablakokat, szegélyeket, 
bútorokat és minden olyan felületet letakarni, ami érintkezhet 
a termékkel.
Kövesse a biztonsági adatlap utasításait.
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»Epoxyclean«
Különleges tisztító adalékanyag epoxi szennyeződések  
és bevonatok eltávolítására

beltérreepoxi tisztítás

10 – 15 
 m2/l

kiadósság



Henkel Magyarország Kft.
1113 Budapest, Dávid F. u.6., 
T.: 1-372-5555
www.ceresit.hu
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A megadott információk mellett a vonatkozó szakmai irányelve-
ket, szabályozásokat, valamint szabványokat (DIN) is figyelem-
be kell venni. A közölt terméktulajdonságok a gyakorlati 
tapasztalatainkon és vizsgálatainkon alapulnak. Az adatlapon 
nem szereplô alkalmazási lehetôségek, körülmények esetén, a 
kivitelezés sikerességére vonatkozóan garanciát nem vállalunk.   
A mûszaki adatok +23°C és 50% relatív páratartalom esetén 
érvényesek, kivéve ha ezt külön jelezzük.  Ettôl eltérô körülmé-
nyek esetén  gyorsabb vagy lassabb kötésidôvel kell számolni.

A közölt információ, különösen a termék kezelésére és felhasz-
nálására vonatkozóan, szakmai tapasztalatainkon alapulnak. 
Az anyagok és a körülmények változatossága miatt, valamint 
mivel ezekre nincs hatásunk, kifejezetten javasoljuk az  
alkalmazhatóságra vonatkozó, elôzetes tesztek elvégzését.  
Az adatlap tartalmára vagy szóbeli közlésre vonatkozóan jogi 
felelôsségvállalásra irányuló igényt nem tudunk elfogadni,  
kivéve a nekünk felróható súlyos hanyagság esetén.  
A jelen mûszaki adatlap hatálytalanít minden korábban  
kiadott változatot.


