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technický list

EPOXY-DET
Čistící přípravek pro epoxidové spárovací
hmoty.

spárovací hmoty
a silikony

epoxy-det

VZHLED
Žlutá tekutina

SKLADOVÁNÍ
24 měsíců na suchém místě, chráněno před mrazem a vysokými teplotami

OBLAST POUŽITÍ
-- Čištění keramický obkladových prvků po spárování epoxidovými spárovacími hmotami
EPOSTUK, SKYCOLORS a SKYCOLORS EVOLUTION.
-- Ředěný roztok odstraňuje tuk a mastnotu z velmi špinavých dlaždic.
-- Ředěný roztok v poměru 1:5 s vodou rozjasňuje spáry provedené hmotou SKYCOLORS
EVOLUTION.

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU
Přípravek na vodní bázi, obsahuje kyselinu ethylendiamintetraoctovou (EDTA) a soli
(max 5%), mýdlo (5-15%) a vonné příměsi.

ZPŮSOB POUŽITÍ
Přípravek je možno - v závislosti na potřebě - použít ředěný i neředěný.
Jak odstranit odolné epoxidové spárovací zbytky:
Neředěný přípravek nalijte na čištěné místo, nechte 15 až 20 minut působit. Potom
mechanicky očistěte hrubým kartáčem (v případě nutnosti nejprve použijte hranu
ocelového hladítka). Nakonec povrch důsledně omyjte velkým množstvím vody.
Jak odstranit skvrny po epoxidovém spárovaní:
Přípravek zřeďte s vodou v poměru 1:5, nalijte na čištěné místo a nechte
několik minut působit. Potom mechanicky očistěte hrubým kartáčem.
Nakonec povrch důsledně omyjte velkým množstvím vody.

spárovací hmoty a silikony

VAROVÁNÍ A DOPORUČENÍ
-- stopy po epoxidovém spárování mohou být odstraněny po alespoň 48 hod. po spárování (24 hod. pokud je teplota vyšší než
20°C).
-- nepoužívejte na leštěný mramor a kámen
-- nepoužívejte na dřevo
-- nepoužívejte na akrylátové vany a vaničky
-- proveďte test, zda přípravek nepoškozuje povrch

TECHNICKÉ ÚDAJE
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Technokolla důrazně doporučuje přečíst a řídít se informacemi o produktu, které jsou uvedeny v tomto Technickém listu.
Tento dokument si můžete stáhnout z našich webových stránek www.technokolla.cz ve formátu pdf.

Uvedené informace, zvláště rady pro zpracování a použití našich výrobků, jsou založeny na našich znalostech z oblasti vývoje chemických produktů a dlouholetých
zkušenostech s aplikacemi v praxi při standardních podmínkách a řádném skladování a používání. Vzhledem k rozdílným podmínkám při zpracování a dalším
vnějším vlivům, k četnosti výrobků, různému charakteru a úpravě podkladů, nemusí být postup na základě uvedených informací, ani jiných psaných či ústních
doporučení, vždy zárukou uspokojivého pracovního výsledku. Veškerá doporučení firmy Sika CZ, s.r.o. jsou nezávazná. Aplikátor musí prokázat, že předal písemně
včas a úplné informace, které jsou nezbytné k řádnému a úspěch zaručujícímu posouzení firmou Sika. Aplikátor musí přezkoušet výrobky, zda jsou vhodné pro
plánovaný účel aplikace. Především musí být zohledněna majetková práva třetí strany. Všechny námi přijaté objednávky podléhají našim aktuálním „Všeobecným
obchodním a dodacím podmínkám“. Ujistěte se prosím vždy, že postupujete podle nejnovějšího vydání technického listu výrobku. Ten je spolu s dalšími informacemi
k dispozici na našem technickém oddělení nebo na www.technokolla.cz a www.sika.cz.
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