
TOEPASSING
Kerapoxy Cleaner is een reinigingsmiddel voor het 
verwijderen van resten van epoxy voegmiddelen,  
zoals Kerapoxy, Kerapoxy P, Kerapoxy Design etc. 
van keramsche of glasmozaïek bekledingen.

Voorbeelden van toepassingen
•  Verwijderen van resten epoxy voegmiddelen, klein of 

groot, van keramische of glazen bekledingen.
•  Reinigen van tegel/mozaïek oppervlakken nadat deze 

zijn afgevoegd met Kerapoxy, Kerapoxy P, Kerapoxy 
Design etc.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN
Kerapoxy Cleaner is een geconcentreerd, vloeibaar 
reinigingsmiddel voor epoxy voegen. Kerapoxy Cleaner 
verwijdert eventuele resten, vlekken of kringen van 
epoxyvoegmiddelen, zonder dat daarbij gevaarlijke 
dampen vrijkomen.
Bij een correct gebruik van Kerapoxy Cleaner worden 
bekledingen van tegels en mozaïek (controleer de 
ondergrond op chemische weerstand) en voegen niet 
beschadigd.

BELANGRIJK
•  Niet gebruiken op gepolijst marmer of steen.

•  Niet gebruiken op hout.

•  Niet gebruiken op methacrylaat zwembaden.

•  Voer bij materialen waarvan men niet weet hoe deze 
op Kerapoxy Cleaner reageren voor gebruik een test 
uit om te voorkomen dat het oppervlak beschadigd 
raakt.

•  Dek voor gebruik van dit product alle oppervlakken af 
die kunnen worden aangetast door direct contact met 
het product.

AANBRENGEN
Breng Kerapoxy Cleaner op het te reinigen oppervlak 
of op de resten van het voegmiddel aan. Laat het enkele  
minuten inwerken, neem het af met een Scotch-Brite®- 
spons en spoel goed af met water. Reinigen gaat 
gemakkelijk als het voegmiddel nog vers is. Wordt het 
voegmiddel enkele uren na het aanbrengen verwijderd, 
dan kan het nodig zijn het product langer te laten 
inwerken (tenminste 15-20 minuten) of de behandeling 
te herhalen.

VERPAKKING
Kerapoxy Cleaner is verkrijgbaar als verstuiver van 
0,75 kg en in een fles van 5 kg.

HOUDBAARHEID
Kerapoxy Cleaner is 24 maanden houdbaar, mits in 
de gesloten originele verpakking en op een koele plaats 
bewaard.

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN
Voor meer informatie over de voorzorgsmaatregelen, 
raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (VIB) op de 
website www.mapei.com.

PRODUCT VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK.

Ingredienten conform Verordening EC nr. 648/2004.
Tussen 5% en 15% zeep, parfums, Limonene, Linalool.
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ATTENTIE
Hoewel de voorgaande aanwijzingen en 
voorschriften op onze eigen ervaringen 
berusten, dienen zij slechts als een indicatie 
te worden beschouwd. De omstandigheden 
zullen in de praktijk telkens anders zijn en 
derhalve zal de gebruiker, alvorens hij of zij 
een van onze producten gaat gebruiken, 
zelf moeten nagaan of het product geschikt 
is voor het beoogde doel. De gebruiker is 
dan ook altijd zelf verantwoordelijk voor het 
gebruik van het product.

Raadpleeg altijd de laatste versie van het 
technisch informatieblad, dat te vinden is 
op onze website www.mapei.com.

JURIDISCHE KENNISGEVING
De inhoud van dit Technisch Data Blad 
(“TDS”) mag worden gekopieerd naar 
een ander project-gerelateerd document. 

Het project-gerelateerd document dient 
tijdens het aanbrengen van het MAPEI 
product niet als aanvulling of vervanging 
van de in de betreffende MAPEI TDS 
gestelde eisen. Raadpleeg de website 
www.mapei.com voor de meest recente 
TDS.
BIJ WIJZIGING IN DE BEWOORDING 
OF GESTELDE EISEN OPGENOMEN OF 
AFGELEID VAN DEZE TDS, VERVALT DE 
AANSPRAKELIJKHEID VAN MAPEI.

TECHNISCHE GEGEVENS (specifieke waarden)

PRODUCT

Vorm: vloeistof

Kleur: transparant strogeel

Dichtheid (g/cm³): 1,010

pH: 10

GEGEVENS M.B.T. HET AANBRENGEN (bij +23° C en 50% R.V.)

Aanbrengtemperatuur: van +5°C tot +35°C

Wachttijd voor het afspoelen: enkele minuten, bij toepassing op vers voegmiddel,  
tot 4 uur bij meer hardnekkige resten

Sprayen van Kerapoxy 
Cleaner op het te 
reinigen oppervlak

Reiniging van bekledingsopper- 
vlakken na het aanbrengen
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Reinigen met  
Scotch-Brite®

Afnemen met een 
spons
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DE WERELDPARTNER IN DE BOUW

®

Referentiemateriaal over dit  
product is op verzoek verkrijgbaar  
en te vinden op de Mapei-website 
www.mapei.nl en www.mapei.com


