
SMILING HOUSE
CLEANING

Pointing Cement Cleaner
Fugatisztító

Alkalmazás:
A  Fugatisztító  természetes  vagy  mesterséges  ásványi  anyagból  készült  fugák  megtisztítására, 
fehérítésére alkalmas nagyhatású szer. A termék savmentes így bátran alkalmazhatjuk márvány, gránit 
felületek tisztítására is.
A sikeres  kezelés  után  a  probléma  újbóli  megelőzése  végett  javasoljuk,  hogy a  felületet  kezelje  le 
valamelyik  hidrofóbizáló szerrel.

Jellemzők:
Hipoklorit tartalmú, lúgos  tisztítószer. 

Külső megjelenés színtelen
Sűrűség 25 oC-on 1,1 g/cm3

Lobbanáspont nem éghető
pH 11-12

Tárolás:
Száraz,  hűvös,  jól  szellőzött,  a  közvetlen  napfénytől  mentes  helyen  kell  tárolni.  Összeférhetetlen 
anyagoktól  (savak,  savtartalmú  tisztítószerek),  hőtől,  gyújtóforrástól  távol  kell  tartani.  Minőségét 
eredeti, zárt csomagolásban 12 hónapig megőrzi, a címkén feltüntetett időponttól számítva.

Alkalmazási javaslat
Az  ásványi  anyagú  fugák  jelentős  mértékben  képesek  magukba  vizet  szívni.  Ennek  köszönhetően 
könnyen  elkoszolódnak,  illetve  a  nedves  közegnek  köszönhetően  hamar  feltűnnek  a  különböző 
mikroorganizmusok,  melyek  elcsúnyítják  a  felületet.  A termék  az  ásványi  anyagú  fugák,  tömítések 
tisztítására szolgál. Különleges összetételének köszönhetően a termék egyaránt segít eltüntetni a szerves 
és a szervetlen szennyeződéseket. Használatával a fugázatot újjá varázsolhatjuk. Annak az érdekében, 
hogy a fugák nehezebben koszolódjanak és könnyebben tisztíthatóakká váljanak, tisztítás és száradás 
után célszerű impregnálni.

Figyelem! 
Ne használjuk más termékekkel kombináltan, mert veszélyes gáz (klór) szabadulhat fel.
A kezelendő felület nem lehet átforrósodva!

Feldolgozás:
A tisztítandó fugázatra ecsettel, szivaccsal vagy szórással hordja fel a terméket hígítatlanul. Pár percig 
hagyja  a  szert  dolgozni,  majd  vizes  kefével  súrolja  át  a  felületet.  Szükség esetén  ismételje  meg  az 
eljárást. Ügyeljen arra, hogy a szer ne száradjon meg a felületen. A letisztított felületet bő vízzel öblítse 
le.  Használat  előtt  mindig  ellenőrizzük  egy  eldugott  helyen  a  szer  összeférhetőségét  a  kezelendő 
felülettel. Használjunk gumikesztyűt és védőszemüveget a munkák során!

Vigyázat: Műemlék, vagy műemlék jellegű épülethez csak saját felelősségére használhatja. 

Biztonsági intézkedések:
A „Biztonsági adatlap” a gyártótól, vagy a kereskedőtől beszerezhető.
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