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 Bostik CeraBest FugaClean   

Чистител за фуги 

 
Описание на продукта:  
Bostik CeraBest FugaClean е готов за употреба, прозрачено чистител, който се използва за 

почистване на замърсяванията във фугите, фугирани с фугиращи смеси, на покривни материали, 
като керамика, фаянс, гранитогрес, естествени камъни, кото и т.н. Не се препоръчва 
използването на върху повърхностите, които са обработвани с  парафин съдържащи препарат 
(полиш, лак и други такива).  
 
Области на риложение:  
-  Външно и вътрешно; 
-  За почистване на керамични плочки, порцелан, фуги;  
-  Стени и подове. 
 
Характеристики: 
- не съдържа киселина или натриев хипохлорит (белина); 
- не се образува филм на повърхността; 
- лесен за нанасяне ръчно или с кърпа. 
  
Технически характеристики:  

Цвят  прозрачен 

Плътност (kg/lt)  ~ 1,0  

pH на разтвора ~ 12 

Температура на полагане  От +5°C до +35°C 
  Технически данни се отнасят  за температура от + 20 ° С и относителна влажност на въздуха  от 50%. 

  
Приложение:    

-  Bostik CeraBest Fuga Clean е продукт, готов за употреба и просто се напръска върху фугата и 
да се почисти чрез триене с чиста кърпа или гъба. Операцията да се повтаря, докато се получи 
желания резултат; 
- Когато фугите са прекалено замърсени, се препоръчва да се почистват с CeraBest Dek 
предварително; 
-  По време на прилагането трябва да се поставят предпазни ръкавици. 
  
След полагане:  

-  Използваните инструменти и оборудване трябва да се почистват с вода, след прилагането. 
Покритие:  
-  То може да варира в зависимост от размера на мръсотията по повърхността. 
 
Опаковка:  
В  0,5 л пластмасов туба с пръскалка. 

Съхранение:  
-  Трябва да бъдат защитени от вода и замръзване. 
-  Срок на годност е 12 месеца при горепосочените условия за съхранение.. 
 
Информация за безопастност 
За запазване на  здравето  и инструкции за безопасност, както и  мерките за първа помощ при 

съприкосновение  вижте отделния Информационен лист за безопасност. 


