
Technický list

MULTIFILL-EPOXY CLEANER 

Technické informácie a pokyny uvedené v tomto technickom liste sú založené na znalostiach a skúsenostiach oddelenia 
výskumu a vývoja spoločnosti ISOMAT S.A. a na výsledkoch dlhodobého používania výrobku v praxi. Rady a 
odporúčania vzťahujúce sa k aplikácii produktu sú poskytované bez záruky, pretože podmienky aplikácie sú mimo 
kontrolu našej spoločnosti. Z toho dôvodu je používateľ zodpovedný za overenie, že produkt je vhodný pre zamýšľané 
použitie. Toto vydanie technického dátového listu automaticky ruší všetky predchádzajúce vydania týkajúce sa 
rovnakého produktu.

Čistič na odstránenie zvyškov epoxidovej škárovacej hmoty

       Popis 

Špeciálny gélový čistič, obsahujúci zmes 
rozpúšťadiel.

     Oblasť použitia

MULTIFILL-EPOXY CLEANER sa používa na 
odstránenie zvyškov stvrdnutej epoxidovej 
škárovacej hmoty (napr. MULTIFILL-EPOXY 
THIXO alebo MULTIFILL-EPOXY FLOW) z 
povrchov dlaždíc v dôsledku nedostatočného 
čistenia škárovacej hmoty pri jej nanášaní. 
Vhodný pre vodorovné aj zvislé plochy.

 Technické údaje

Forma:            Gél 

Farba:    Transparentná 

Ph :       7,5 

Hustota :   1,05 Kg/lt 

+5°C - +35°CAplikačná teplota:   

Rozloženie zvyškov 
škárovacej hmoty: 1-8 hodiny

Aplikačný postup

MULTIFILL-EPOXY CLEANER sa nanáša 
nezriedený štetcom alebo stierkou na 
stvrdnutý zvyšok epoxidovej škárovacej hmoty 
a potom sa nechá pôsobiť, kým zvyšok 
nezmäkne. Zvyčajne to trvá 1-8 hodín, v 
závislosti od veľkosti zvyšku. Nakoniec sa 
zvyšky odstránia kovovým hladidlom a povrch 
sa dôkladne opláchne vodou. V prípade 
potreby je možné postup zopakovať.

 Spotreba

V závislosti od veľkosti zvyškov, ktoré je 
potrebné odstrániť.

   Balenie 

MULTIFILL-EPOXY CLEANER sa dodáva v 
0,75 l balení.

Skladovanie 

24 mesiacov od dátumu výroby, ak sú 
skladované v originálnom neotvorenom 
balení, pri teplote medzi +5°C a +30°C. 
Chráňte pred priamym slnečným žiarením a 
mrazom.

Poznámky 

• Pred použitím si prečítajte bezpečnostné
pokyny uvedené na obale.

• Povrchy citlivé na rozpúšťadlá chráňte pred
priamym kontaktom s MUILTIFILL-EPOXY
CLEANER (napr. plasty).

• Pred aplikáciou na leštené dlaždice,
mramor alebo prírodný kameň ho najskôr
vyskúšajte aby ste sa uistili, že nemení ich
vzhľad.

• Zabráňte kontaktu MULTIFILL-EPOXY
CLEANER so škárami obkladačiek,
pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu už
použitej epoxidovej škárovacej hmoty v
škárach.
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